XIX SIMPÓSIO BRASILEIRO DE RECURSOS HIDRÍCOS
SEGURO-ENCHENTE COMO MECANISMO DE GESTÃO DO RISCO DE
INUNDAÇÕES EM BACIAS HIDROGRÁFICAS URBANAS
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RESUMO --- No contexto do desenvolvimento econômico do Brasil, os seguros para desastres
naturais têm papel importante como agentes de transferência do risco na recuperação econômica das
áreas atingidas. O desafio que se apresenta é desenvolver metodologias que relacionem a magnitude
do evento natural com o prejuízo correspondente e o prêmio de seguro que possibilite ressarcir as
perdas, em cenários de longo prazo. O modelo de seguro-enchente proposto neste trabalho é
baseado no seguro indexado, em que a indenização é vinculada a uma variável climática, a vazão
máxima anual de cheia. Foi utilizada modelagem hidráulico-hidrológica para gerar mapas de risco
de inundação e quantificar os prejuízos correspondentes às cheias de diferentes probabilidades de
ocorrência. Em seguida, foi simulado um modelo econômico de seguros para obter o prêmio ótimo
capaz de ressarcir os prejuízos, em cenários de longo prazo. Um estudo de caso ilustra a aplicação
do método em uma bacia hidrográfica urbana com problemas recorrentes de inundação. Foram
avaliadas faixas de cobertura em função dos períodos de retorno das cheias correspondentes. Os
resultados mostraram que a metodologia é adequada à análise do fundo de seguros. Resseguros
podem ser requeridos para o tratamento de eventos de períodos de retorno muito extremos.
ABSTRACT --- As Brazil’s economy grows stronger and more stable, natural disaster insurance
plays an important role as a risk transfer mechanism, promoting economic resilience in damaged
areas. The current challenge is to develop methodologies that can relate flood events with its
damage and an insurance premium, in a way that the losses can be refunded in long term sceneries.
This work proposes an indexed insurance model, where refunds are calculated based on a
hydrological variable – the maximum annual flood discharge. Hydrologic and hydraulic simulations
were developed in order to generate risk maps and to quantify the damage related to floods with
different return periods. A flood insurance model was applied in order to obtain the optimal
insurance premium sufficient to refund the expected damage for long term sceneries. A case study
illustrates the methodology, in an urban watershed where floods are frequent. The insurance
coverage associated to each flood return period was examined and the results have shown that the
methodology is suitable for the analysis of the flood insurance’s fund behavior. However, to mange
events with high return periods, reinsurance may be required.
PALAVRAS-CHAVE: Seguro para inundações; mapas de risco de inundação;
INTRODUÇÃO
A gestão de riscos naturais tem se aprimorado à medida que as perdas assumem proporções
insustentáveis. Segundo a UNESCO (2005) as inundações afetam 520 milhões de pessoas no
mundo a cada ano, causando 25.000 mortes e prejuízos para a economia mundial de US$ 60
bilhões. Na última década, 96% das mortes por desastres naturais ocorreram nos países emergentes.
Dados da Munich RE (resseguradora sediada na Alemanha) revelam que 31% dos prejuízos por
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desastres naturais na década passada ocorreram por inundações, dos quais apenas 8% estavam
segurados.
No contexto do fortalecimento econômico do Brasil, os seguros para desastres naturais têm papel
importante para possibilitar a recuperação das áreas afetadas. O desafio atual é desenvolver
metodologias que possibilitem relacionar a magnitude do evento com o prejuízo correspondente e o
prêmio de seguro que possibilite ressarcir as perdas, em cenários de longo prazo.
O objetivo do presente trabalho é simular um modelo de seguros para a determinação do prêmio
ótimo capaz de ressarcir os prejuízos por inundação em cenários de longo prazo, com base em
modelagem hidráulico-hidrológica, como subsídio à gestão do risco de inundações em cidades
brasileiras. Pode-se delinear os seguintes objetivos específicos do trabalho:
•

Simular a bacia hidráulica e hidrologicamente para obter manchas de inundação por período

de retorno (TR), utilizando ferramentas de simulação e sistemas de informações geográficas (SIG).
•

Gerar mapas de risco de inundação, associando valores de prejuízo às manchas de inundação

simuladas, utilizando curvas de prejuízo por tipo de uso e ocupação do solo.
•

Aplicar um modelo de seguros para calcular o valor do prêmio que possibilite o ressarcir os

prejuízos decorrentes de danos diretos por inundações em cenários de longo prazo.
O resumo dos objetivos e métodos do trabalho está apresentado na Figura 1.
OBJETIVOS
Central: avaliar a viabilidade de implementação de um fundo de seguros como mecanismo de transferência
do risco para o gerenciamento do risco de inundações, com base em modelagem hidráulico-hidrológica e
econômica de cenários de longo prazo.
Específico 1: gerar manchas de
inundação em uma bacia hidrográfica
de estudo para diferentes períodos
de retorno

Específico 2: gerar mapas de risco de
inundação, agregando às manchas valores
de prejuízos em função da área inundada e
profundidade de submersão

Específico 3: obter o prêmio ótimo capaz
de dar sustentabilidade a um fundo de
seguros e possibilitar o ressarcimento de
prejuízos por inundações em cenários de
longo prazo

MÉTODOS
• Levantamento de dados da bacia;

• Estimativa

das

curvas

de prejuízo

• Simulação
hidrológica
para
obtenção das vazões de projeto;

(curvas DPS): prejuízo x profundidade de

• Simulação hidráulica para obtenção
dos níveis de inundação;

• Delimitação das áreas por categoria de

• Geração do modelo digital
elevação do terreno (MDE);

• Sobreposição

de

• Sobreposição
dos
níveis
de
inundação ao MDE para obtenção
das manchas de inundação por TR.

inundação
uso e ocupação do solo na bacia;
das

manchas

de

inundação ao mapa de uso e ocupação
do solo e aplicação das curvas DPS para
obtenção

dos

mapas

de

risco

de

inundação por TR.

• Simulação da operação do fundo de
seguros ao longo do horizonte de
planejamento para diferentes cenários;
• Otimização do prêmio capaz de ressarcir
prejuízos decorrentes de danos por
inundação no cenário simulado, segundo
as regras de operação definidas para o
modelo de seguros;
• Definição do valor de prêmio com base
na análise estatística dos cenários
simulados.

RESULTADOS
Manchas de inundação por período de
retorno

Mapas de risco de inundação

Modelo de seguros para inundação

SUB-PRODUTOS:
Subsídios para a implementação de: leis
de zoneamento, IPTU hidrológico, ações
de mitigação planejamento da
implementação de equipamentos
urbanos em geral

SUB-PRODUTOS:
Subsídio para análise de
custo-benefício de sistemas
de drenagem urbana

SUB-PRODUTOS:
Possibilidade de reversão de bônus
em benefícios para a mitigação de
inundações na bacia hidrográfica.

CONCLUSÕES
Avaliação da viabilidade de implantação do fundo de seguros para as condições da bacia de
estudo e extrapolação das conclusões para bacias similares.

Figura 1 – Quadro metodológico do trabalho.
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CONCEITOS E PRINCÍPIOS EM GESTÃO DO RISCO DE INUNDAÇÕES
Unidade de gerenciamento: A unidade de gestão deve sempre ser a bacia hidrográfica, mesmo
quando a bacia envolver mais de uma unidade política de gestão.
Risco: Composto por três elementos (Crichton, 1999):
•

Ameaça é a probabilidade de ocorrência de um evento com determinada magnitude.

•

Exposição está relacionada à proximidade do sistema ao evento iminente e

•

Vulnerabilidade é a susceptibilidade do sistema à ocorrência do evento.

Dano e prejuízo: Dano é a medida da intensidade ou severidade das perdas humanas, materiais ou
ambientais decorrentes de um desastre (Defesa Civil do Brasil, 2006). Os danos são classificados
em tangíveis quando podem ser quantificados e intangíveis quando não podem. Os danos tangíveis
podem ser diretos, quando resultantes do contato das águas com os bens ou indiretos, quando
advindos em conseqüência da inundação, como desvalorização imobiliária.
DANOS POR INUNDAÇÃO
TANGÍVEIS

INTANGÍVEIS

São passíveis de ser
quantificados monetariamente

Não podem ser quantificados
monetariamente

DIRETOS

INDIRETOS

• Perdas de vidas humanas

Danos provocados pelo
contato direto de bens com
as águas da inundação

Danos provocados em
conseqüência
da
ocorrência de inundação

• Danos ao meio ambiente

• Danos às edificações

• Lucros cessantes por
interrupção na produção

• Danos ao conteúdo das
edificações
• Danos a veículos
• Custos
reparo

de

limpeza

e

• Interrupção
do
fornecimento de serviços
públicos
• Desvalorização
imobiliária

•Traumas decorrentes da
exposição a situações de
perigo
• Sensação de insegurança e
impotência diante da ameaça
de novas ocorrências
• Inconvenientes
de
naturezas diversas após o
evento

Figura 2 – Classificação dos danos. Fonte: Department of Natural Resources and Mines (2002), modificado.

Prejuízo é a expressão monetária do dano, e é mais facilmente estimado no caso de danos tangíveis
diretos. Os prejuízos por danos tangíveis indiretos podem ser estimados com base em lucros
cessantes, custos de limpeza e socorro e desvalorização imobiliária. Os danos intangíveis, como
perdas de vidas, não podem ser expressos em termos de prejuízo monetário.
Gestão do risco de inundações: visa a redução da exposição, vulnerabilidade e ameaça, atuando
em três fases:
Preparo (antes do evento): acionamento de sistemas de alerta e de proteção, interdição de áreas,
evacuação de pessoas;
Resposta (durante o evento): operação dos sistemas de proteção e monitoramento, remanejamento
do tráfego, socorro e atendimento às vítimas;
Recuperação (pós-evento): recuperação das áreas afetadas e reabilitação das atividades normais.
Mitigação: Atemporal em relação às demais fases, consiste de medidas na bacia para o controle de
inundações.
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PREPARO
(ANTES DO EVENTO)
Emissão de alerta
Acionamento de sistemas de proteção
Interdição de áreas de risco
Evacuação de pessoas
Retirada de bens

MITIGAÇÃO
AÇÕES EM: AMEAÇA, VULNERABILIDADE, EXPOSIÇÃO

RECUPERAÇÃO
(APÓS O EVENTO)

Intervenções na macrodrenagem
Mapas de risco
Leis de zoneamento
Sistemas de alerta
Recuperação de várzeas
Medidas compensatórias
Associação de bacia hidrográfica
Seguros para inundações

Restauração das condições de escoamento
Recuperação das áreas afetadas
Retomada de atividades

RESPOSTA
(DURANTE O EVENTO)

Socorro às vítimas
Operação dos sistemas de proteção
Monitoramento hidrológico

Figura 3 – Etapas da gestão do risco de inundações. Fonte: Graciosa e Mendiondo (2007).

Seguros para inundações
O seguro-enchente visa a recuperação de áreas atingidas por inundações e redução gradual do risco,
por meio de investimentos na bacia. Os agentes do seguro para inundações são:
Segurador: entidade que irá ressarcir os prejuízos causados pelo evento para o qual o seguro foi
contratado, recebendo para isso um valor (mensal ou anual) chamado prêmio;
Segurado: pessoa ou grupo de pessoas que receberá o ressarcimento parcial ou total pelos
prejuízos. Pode pagar integralmente o prêmio ou ser beneficiado por uma política de subsídios.
Ressegurador: O ressegurador faz o seguro do segurador e é responsável por pulverizar os riscos
em um número de segurados. Geralmente atua internacionalmente, viabilizando maior penetração
de mercado. No Brasil, a política de resseguros, reformulada em 2007 com a nova lei de resseguros
(DOU, 2007), foi um importante passo para a aplicação de seguros para desastres naturais.
Regulador: Estabelece limites de prêmios, políticas de investimento em mitigação, de subsídio,
obrigatoriedade e abrangência. Esta função pode ser exercida, por exemplo, pelo governo.
Seguro indexado
Os seguros para eventos naturais requerem a avaliação de prejuízos de difícil quantificação. No
seguro indexado, o cálculo do prejuízo associado a um evento é feito previamente, em função de
uma variável climática que mede a magnitude do evento, e de curvas de prejuízo calibradas. É
aplicável quando o evento pode ser diretamente relacionado a uma variável e que disponha de série
histórica. A vantagem é a aplicabilidade quando a quantificação das perdas é difícil ou sujeita a
incertezas (Khalil et al, 2007). A carência de dados monitorados é o seu principal fator restritivo.
A demanda por um modelo de seguros
O fundo de seguros deve ser adequado à bacia. Treby et al (2007) salientaram como condição para
um fundo sustentável que os prêmios sejam função do risco, o que segundo os autores, ainda é
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incipiente neste ramo do mercado segurador. O cálculo do prêmio baseado no risco confere maior
segurabilidade às áreas de risco. Uma metodologia que calcule prejuízos em função da previsão de
ocorrência do evento é fundamental para a aplicação de seguros para riscos hidrológicos.
METODOLOGIA
Primeiramente, foram obtidas as manchas de inundação da bacia. Em seguida, com as curvas de
prejuízo unitárias, por categoria de uso e ocupação do solo, foram obtidos os prejuízos para
diferentes TRs. Foi simulado o modelo de seguros, para diferentes cenários, a fim de obter o prêmio
ótimo. A metodologia foi testada em uma bacia hidrográfica de estudo e está resumida na Figura 4.
LEVANTAMENTO DE DADOS DA BACIA:
CURVAS IDF (INTENSIDADE-DURAÇÃO-FREQÜÊNCIA)
SÉRIES HISTÓRICAS DE PRECIPITAÇÃO E VAZÃO
CARTA TOPOGRÁFICA DIGITALIZADA
MAPA VIÁRIO E DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO
LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DAS SEÇÕES DO CANAL
CURVAS DE PREJUÍZO

SELEÇÃO DE MODELOS E FERRAMENTAS DE SOFTWARE:
HIDROLÓGICO, HIDRÁULICO, SIG E MODELO DE SEGUROS
DEFINIÇÃO DOS PERÍODOS DE RETORNO (TR’S) E CENÁRIOS A SEREM AVALIADOS
ESTIMATIVA DOS PARÂMETROS DE SIMULAÇÃO DA BACIA PARA OS MODELOS E SOFTWARES
ESCOLHIDOS, PARA OS DIFERENTES CENÁRIOS ESTUDADOS

DADOS: PARÂMETROS
HIDROLÓGICOS, PARÂMETROS
FÍSICOS DA BACIA, CURVAS IDF

MODELAGEM HIDROLÓGICA DA BACIA PARA DEFINIÇÃO DAS
VAZÕES MÁXIMAS DE PROJETO NOS PONTOS DE INTERESSE,
PARA OS TR’S E CENÁRIOS ESTUDADOS

DADOS: PARÂMETROS HIDRÁULICOS
E FÍSICOS DO CANAL, SEÇÕES
TOPOGRÁFICAS DO CANAL

MODELAGEM HIDRÁULICA PARA OBTENÇÃO DOS NÍVEIS DE
INUNDAÇÃO PARA OS TR’S E CENÁRIOS ESTUDADOS

DADOS: TOPOGRAFIA DA BACIA
HIDROGRÁFICA E DO CANAL

MODELAGEM DIGITAL DE ELVAÇÃO DO TERRENO (MDE)

DADOS: MAPA VIÁRIO DA BACIA

SOBREPOSIÇÃO DOS NÍVEIS SIMULADOS DE INUNDAÇÃO AO
MDE PARA OBTENÇÃO DAS MANCHAS DE INUNDAÇÃO PARA
DIFERENTES TR’S

DADOS: MAPA DE USO E OCUPAÇÃO DO
SOLO; CURVAS DE PREJUÍZO PARA AS
DIFERENTES CATEGORIAS DE USO E
OCUPAÇÃO

SOBREPOSIÇÃO DA MANCHA DE INUNDAÇÃO AO MAPA DE
USO E OCUPAÇÃO DO SOLO PARA OS DIFERENTES
CENÁRIOS E APLICAÇÃO DAS CURVAS DE PREJUÍZO PARA
OBTENÇÃO DO MAPA DE RISCO DE INUNDAÇÃO: DEFINIÇÃO
DA CURVA D=F(TR)

DADOS: SÉRIES SINTÉTICAS DE VAZÕES
MÁXIMAS ANUAIS SEGUNDO DISTRIBUIÇÃO
DE FREQÜÊNCIA ADEQUADA ÀS SÉRIES
DE VAZÕES MÁXIMAS DA BACIA
HIDROGRÁFICA

MODELAGEM ECONÔMICA DO FUNDO DE SEGUROS PARA
OBTENÇÃO DO PRÊMIO ÓTIMO CAPAS DE COBRIR
PREJUÍZOS POR INUNDAÇÕES NO HORIZONTE DE
PLANEJAMENTO ESTUDADO

Figura 4 – Metodologia do trabalho

Estudo de caso: Bacia hidrográfica do Córrego do Gregório, São Carlos – SP
A bacia do córrego do Gregório, na cidade de São Carlos tem 19 km² e está localizada no município
de São Carlos, na região centro-norte do Estado de São Paulo, a 240 km da capital. A região urbana
pertence à bacia do rio Monjolinho, afluente do rio Jacaré-Guaçu, tributário do rio Tietê. A
população urbana, segundo o IBGE (2000), aumentou de 50 para 95% entre 1940 e 2000. A
população atual é de 220.425 habitantes (Prefeitura Municipal de São Carlos, 2008). De topografia
acentuada, a bacia do córrego do Gregório sofre inundações freqüentes no período chuvoso, entre
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outubro e abril, com grandes prejuízos. A Figura 5 apresenta a planta da bacia e a Figura 6, uma
imagem aérea.

Figura 5 – Planta de bacia hidrográfica do córrego do Gregório.

Figura 6 – Imagem aérea da bacia hidrográfica do córrego do Gregório. Fonte. Google Earth, adaptado.

A cabeceira, com 10,4 km², está em processo de urbanização, assim como a região próxima à foz. O
restante da bacia tem urbanização consolidada, predominantemente comercial. O centro comercial,
na região do Mercado Municipal, apresenta os principais problemas de inundação.
Modelagem hidráulico-hidrológica
Para a modelagem hidrológica foi aplicada a metodologia do “Soil Conservation Service”, com o
software HEC-HMS, calibrada com dados monitorados. Foram simulados cenários atual e futuro,
para diferentes Tempos de Recorrência (TR). A Figura 5 apresenta a topologia da bacia para
simulação e hietograma de projeto e a Tabela 1 apresenta os parâmetros da simulação.
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Ietogramas de Projeto
6

12

18

24

30

36

42

duração da chuva (h)
48

54

60

0,0

5,0

10,0

Precipitação (mm)

15,0

20,0

25,0

TR = 100 Anos

TR = 50 Anos

TR = 25 Anos

TR = 10 Anos

TR = 5 anos

Figura 7 – Topologia da bacia para simulação hidrológica e hietograma de projeto
Tabela 1 – Parâmetros da simulação hidrológica
PARÂMETROS DA SIMULAÇÃO HIDROLÓGICA
Sub-bacia

Área (km²)

L talvegue

CN atual

CN
futuro

tc atual
(min)

tc futuro
(min)

1

3.596

2592

78

82

33.8

34.1

2

1.587

1834

84

86

25.4

25.7

3

1.145

2248

84

86

30.0

30.3

4

0.658

1194

84

86

18.3

18.6

5

1.623

2192

84

86

29.4

29.6

6

0.915

1124

84

86

17.5

17.8

7

1.400

3395

86

86

27.6

27.9

8

1.057

3190

86

86

26.3

26.6

9

0.596

3282

86

86

26.9

27.2

10

0.289

1146

86

86

12.6

12.9

11

0.266

2102

86

86

19.0

19.3

12

1.604

3828

86

86

30.5

30.8

13

2.542

3992

86

86

31.6

31.9

14

1.235

1420

82

86

20.8

21.1

15

0.418
18.931

1156

82

86

17.8

18.1

A modelagem hidráulica foi feita utilizado modelo unidimensional para regime permanente
gradualmente variado, que forneceu os níveis de inundação para as vazões de projeto. Com uma
ferramenta SIG, foi delimitada a mancha de inundação por TR, utilizando os níveis simulados e o
Modelo Digital do Terreno – MDT. Foi utilizado o software Kalypso-WSPM (water survace profile
manger), desenvolvido pela Björnsen Consultoria e Universisdade Técnica de Hamburgo,
Alemanha, que constitui uma plataforma livre e aberta para simulação hidráulico-hidrológica,
integrada com SIG para o traçado de manchas de inundação.
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Mancha de inundação e mapas de risco de inundação
Manchas de inundação são mapas que mostram a área de inundação para um determinado TR,
elaboradas a partir de níveis d’água e MDT. Foi utilizado o módulo do Kalypso-Flood para o
traçado da mancha de inundação. O método consistiu em subtrair a cota do terreno do nível d’água
em cada célula do MDT, originando uma imagem raster, com os níveis d’água por célula.
Os Mapas de risco de inundação associam prejuízos às manchas de inundação por TR. Foi aplicada
a metodologia de BWK (2001) e o módulo Kalypso Risk para o cálculo do prejuízo. As manchas de
inundação foram sobrepostas ao mapa de uso e ocupação do solo, fornecido ao programa em
formato shapefile, com os polígonos dos lotes classificados por categoria. Com base nas curvas de
prejuízo de cada categoria, o programa calcula o prejuízo por quadrícula conforme o nível de
inundação e computa os prejuízos totais As Figuras 7 e 8 ilustram o método.
VAZÕES DE PROJETO OBTIDAS POR
MEIO DE MODELAGEM / SIMULAÇÃO
HDROLÓGICA, PARA CADA PERÍODO DE
RETORNO TR QUE SE DESEJA AVALIAR

NÍVEIS D’ÁGUA NO CANAL OBTIDOS POR
MODELAGEM/SIMULAÇÃO HIDRÁULICA

MODELO DIGITAL DE ELEVAÇÃO DO
TERRENO

MANCHAS DE INUNDAÇÃO NA BACIA
HIDROGRÁFICA POR TR

MAPA DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO NA
BACIA HIDROGRÁFICA, POR CATEGORIA
DE USO E OCUPAÇÃO, COM NÍVEL DE
DETALHAMENTO EM ESCALA DE LOTE

OBTENÇÃO DOS NÍVEIS DE INUNDAÇÃO NO
INTERIOR DAS EDIFICAÇÕES PARA
AVALIAÇÃO DO DANO POR CATEGORIA DE
USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

PARÂMETROS DAS CURVAS DE PREJUÍZO
SEGUNDO MODELO ADOTADO

CÁLCULO DO PREJUÍZO CORRESPONDENTE
AO DANO SIMULADO

ANÁLISE E MAPEAEMTNO DO PREJUÍZO
POTENCIAL NA BACIA HIDROGRÁFICA POR
PERÍODO DE RETORNO

Figura 7 – Seqüência metodológica para cálculo do dano potencial na bacia.
Fonte: BWK (2001), modificado.
NÍVEL D’ÁGUA

RESIDÊNCIAS

INDÚSTRIA

TRÁFEGO

AGRICULTURA

CURVAS DE PREJUÍZO

PREJUÍZO TOTAL

Figura 8 – Cálculo do Prejuízo potencial com base nos prejuízos parciais por uso do solo. Fonte: Jung (2008).
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Curvas de prejuízo
As categorias de uso e ocupação do solo foram: (1) Residencial, (2) Comercial/Alimentício, (3)
Comercial/Outros e (4) Serviços. Foram utilizadas curvas de prejuízo por categoria ajustadas para
cidades brasileiras nos trabalhos de Machado (2005) e Cortês (2009), apresentadas na Figura 9.
Curva de Prejuízo
R$ 900,00
R$ 800,00

Prejuízo R$/m²

R$ 700,00
R$ 600,00
R$ 500,00
R$ 400,00
R$ 300,00
R$ 200,00
R$ 100,00
R$ 0,00
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

2,4

2,6

2,8

3,0

Profundidade de Submersão (m)
SETOR 1 - RESIDENCIAL

SETOR 2 - COMERCIAL/ALIMENTÍCIO

SETOR 3 - COMERCIAL/OUTROS

SETOR 4 - SERVIÇOS

Figura 9 – Curvas de prejuízo. SETOR 1 – RESIDENCIAL (Fonte: Machado, 2005 – Curva para residências
classes A e B); SETOR 2: COMERCIAL/ALIMENTÍCIO (Fonte: Côrtes, 2009 – Curva para o setor comercial
categ. 1 e 5); SETOR 3 – COMERCIAL/OUTROS (Fonte: Côrtes, 2009 – Curva para o setor comercial categ.
10 e 15); SETOR 4 – SERVIÇOS (Fonte: Côrtes, 2009 – Curva para o setor de serviços categ. 4, 5 e 6).

Modelo de seguros
O modelo proposto consiste em obter o prêmio ótimo capaz de ressarcir os prejuízos no horizonte
de projeto, e é baseado no modelo de seguro agrícola de Pilar et al (1995), adaptado por Righetto e
Mendiondo (2007) para bacias urbanas. O modelo original tinha foco na simulação econômica e
utilizava funções hidrológicas simplificadas. Em continuidade, este trabalho avalia o fundo com
base em modelagem hidráulico-hidrológica e mapas do risco. A estrutura é apresentada a seguir.
•

Definir um número X de cenários a simular.

•

Definir o número N de anos, o horizonte de planejamento do fundo de seguros;

•

Gerar X séries sintéticas de vazões máximas anuais com N anos de comprimento às quais
serão atribuídos períodos de retorno (TRs).

•

Definir o valor inicial do prêmio, igual ao VDP, valor de disponibilidade a pagar;

•

Definir o TRmax, período de retorno correspondente ao teto das indenizações.

•

Estabelecer a função D = f(TR) em que D é o prejuízo na bacia e TR é o período de retorno.

•

Prever a variação temporal da Função D=f(TR) no horizonte de planejamento.

•

Simular o armazenamento do fundo os X cenários, ano a ano, segundo as seguintes regras:
o As perdas e indenizações são computadas na bacia; a distribuição de prêmios e
indenizações entre usuários é um processo externo ao fundo de seguros;
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o O valor do prêmio anual é, a princípio, limitado ao VDP;
o O valor das indenizações pagas é limitado pelo TRMax;
o Em caso de indenização superior ao armazenamento, o fundo poderá captar recursos
para cobrir a diferença, até o limite do valor correspondente ao TRMax.
o O armazenamento é limitado a valores máximo e mínimo, conforme regras de
operação de seguros da legislação vigente.
•

Obter o prêmio ótimo por cenário, segundo função de otimização descrita adiante.

•

Calcular o prêmio ótimo final, igual à média dos prêmios ótimos de cada cenário.

A Tabela 3 apresenta as alterações em relação ao modelo original e a Figura 10, o fluxograma.
Tabela 3 – Alterações em relação ao modelo original de Pilar e Mendiondo, 1995; Righetto e Mendiondo, 2007
Modelo original
Faixas de
cobertura

Dados de
entrada

Alterações propostas

Cobertura em faixas de valores monetários

Cobertura expressa pelo período de retorno da chuva correspondente
ao evento de inundação (seguro indexado)

Curvas de prejuízo D = f(h) determinadas para a região do mercado
municipal

Modelagem-Simulação hidrálico/hidrológica para a obtenção de curvas
de prejuízo D = f(TR) obtidas a partir das curvas D = f(h) por
categorias de uso e ocupação do solo e nos mapas de uso do solo,
computadas considerando a altura média de inundação na célula

Séries sintéticas de vazões máximas geradas segundo distribuição
uniforme de probabilidades

Utilização da distribuição de extremos para a geração das séries
sintéticas de vazões máximas anuais

Saldo inicial nulo e restrição de saldo mínimo maior ou igual a zero

Restrição de saldo mínimo e saldo inicial segundo legislação vigente

Simulação
do fundo de Indenização limitada ao saldo armazenado
seguros

Possibilidade de endividamento do fundo para o pagamento de
indenizações até o limite da cobertura

Curvas constantes no tempo ao longo do horizonte de planejamento

Manchas de
inundação por TR

Q = f(TR)

Uso do solo

Curva D = f(TR) variável no tempo em função de alterações de
urbanização na bacia

D=f(NA)

Série Sintética: Qmax,anual
N = 50 anos

NA = f(Q)
D = f(TR)

MDE
j=1

Série: Di para o cenário Xj

i=1

Pi=VDP

Ii=0

NÃO

Di>0?

Ei=0

SIM
Ii=Pi+Ei

Ei=Di -Pi

SIM

Di>P?

NÃO

Ii=Di

Ei=0

SAi = Pi – Ii - Ei
i = i+1

Pi=VDP

Di>0?

NÃO

Ii=0

Ei=Ei-1

SIM
Ii=SAi-1+Ei

Ei =Di-SAi-1

SIM

Di>SAi-1?

NÃO

Ii=Di

Ei=Eo-1

SAi =SAi-1+ Pi – Ii – Ei
NÃO

j=j+1
FIM

NÃO

Calcula Pot medio

i=N?

SIM

obter Pot F.O. = min E
Sujeito a: SAmin <= SA <= SAmax
P <= VDP

j=X?
SIM

Pj = Pot

Figura 10 – Fluxograma do modelo de seguros.

LEGENDA:
•
Q = vazão (m³/s)
•
Qmax = vazão máxima anual (m³/s)
•
NA = nível d’água de inundação (m)
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•
•
•
•

TR = período de retorno (anos)
D = prejuízo (unidades monetárias)
N = número de anos do horizonte de planejamento
i = índice do ano do horizonte de planejamento
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•
X = número de cenários avaliados
•
j = índice do cenário avaliado
•
P = prêmio (unidades monetárias)
•
VDP = valor de disponibilidade a pagar (unidades
monetárias)
•
I = indenização (unidades monetárias)

•
•
•
•
•
•

SA = saldo armazenado do fundo (unidades monetárias)
SAmax = Teto máximo para o saldo armazenado
E = empréstimo contraído
tx = taxa de juros
CS = coeficiente de solvência do fundo de seguros
CE = eficiência do fundo de seguros

Função de otimização do valor do prêmio
A função objetivo consiste em minimizar ocorrência de situações em que o fundo precise captar
recursos para cobrir indenizações, o que ocorre quando saldo armazenado SA é inferior ao prejuízo
D do período. Assim, define-se a função objetivo por:
F .O. = min

N
i =1

(D − SA))

s.a.
P ≤ VDP
SA min ≤ SA ≤ SA max

,

Em que: i = índice do ano, D = prejuízo (unidades monetárias) SA = saldo armazenado (unidades monetárias), P =
prêmio (unidades monetárias), VDP = valor de disponibilidade a pagar (unidades monetárias).

O prejuízo D é obtido da função D = f(TR) e o saldo armazenado SA é calculado por:
SAi = SAi-1(1+tx) + Pi – Ii – Pea,i(1 + J)
Em que: tx = taxa de juros, I = indenização, Pea = parcela de empréstimo anual e J = juros sobre empréstimos.

O valor a ser alterado nas iterações é o prêmio P e o valor inicial de P é o VDP. As restrições são:
1)

P

2)

O saldo armazenado é limitado conforme regras da legislação vigente no Brasil:
0,2

VDP
t −1

Pi

i =t − 3

SA ≥
0,33

t −1

Di

i =t − 5

O fundo tem que operar com um capital inicial não-nulo. O saldo inicial foi definido pela segunda
restrição, uma vez que, no início da simulação, não se dispõe do valor do prêmio. O prejuízo D foi
calculado com base nos prejuízos médios dos cenários. Foi fixado um valor máximo de
armazenamento para possibilitar a otimização, igual a duas vezes a cobertura do fundo
SAmin

SA

SAmax

O problema de otimização é linear, dado que a função objetivo e as restrições são lineares. O
modelo foi simulado em planilhas do software Excel utilizando a ferramenta Solver.
Geração das séries sintéticas de vazão máxima anual
O método aplicado para a geração das séries sintéticas de vazão máxima anual é baseado na
hipótese de que um conjunto de números aleatórios uniformemente distribuídos pode servir de base
para a simulação de diferentes conjuntos de valores de uma variável aleatória distribuída, com uma
determinada função de densidade de probabilidades, para avaliar cenários estatisticamente similares
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aos observados (Naghettini e Pinto, 2007). As técnicas empregadas para gerar tais conjuntos são
reunidas sob a denominação “métodos de simulação de Monte Carlo”.
O método consistiu na geração de séries sintéticas de números aleatórios uniformemente
distribuídos entre 0 e 1, denotados variáveis X. Estas variáveis foram usadas para representar uma
distribuição de X = FY(y), em que FY(y) denota um modelo distributivo para a variável aleatória
contínua Y, a vazão máxima anual. A função FY(y) é a probabilidade de a variável Y ser menor ou
igual a um determinado valor y, ou FY(y) = P(Y

y). Considerando que esta probabilidade está

entre 0 e 1, a variável X = FY(y) é uma variável aleatória uniforme no intervalo [0,1]. Esta premissa
foi usada para obter valores da variável desejada y = F-1Y=X(y), de acordo com a distribuição FY(y).
A variável estudada Y representa um valor extremo de uma série vazões. A distribuição mais
utilizada na análise de freqüência de vazões máximas é a distribuição assintótica de máximos do
Tipo 1, ou distribuição de Gumbel (Naghettini e Pinto, 2007). Esta foi a distribuição adotada para a
geração das séries sintéticas, segundo a seguinte função:
y ( F ) = β g − α g ⋅ ln − ln 1 −

Em que: FY(y) = P(Y

1
TR

y); αg = parâmetro de escala e βg = parâmetro de posição.

Da série de máximos anuais da bacia foram inferidos E(Y) = 59,96 m³/s e σ2 = 535,25 (m³/s)², que
conduzem a α = 31,97 m³/s e β = 38,51 m³/s.
Critérios adotados para a simulação do fundo de seguros
•

X = 30 cenários, com N = 50 anos

•

Distribuição de freqüência da séries de vazões máxima de Gumbel.

•

Cobertura máxima do fundo: TR = 100 anos

•

Função D=f(TR) definida para dois cenários, atual e futuro. A curva atual foi aplicada aos 10
primeiros anos de operação do fundo; a partir do 11º ano foi utilizada a curva futura.

Análise do fundo: solvência e eficiência
A solvência é um indicativo da saúde financeira do fundo de seguros relacionado com a sua
capacidade de honrar seus compromissos. Neste trabalho, a solvência foi avaliada, por meio da
estimativa do fluxo de caixa. Este método é recomendado, segundo Westenberger (1995), por
considerar a flutuação dos ativos e sinistros, com o uso de simulações dinâmicas para gerar fluxos
financeiros futuros, em cenários previamente determinados. É proposto um coeficiente de solvência
CS definido pela diferença entre o valor de disposição a pagar – VDP – e o prêmio final otimizado.
O coeficiente CS pode ser indicativo do lucro possível ou do acúmulo de capital que poderá ser
revertido aos segurados em forma de melhorias na segurança contra inundações.
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CS =

VDP − Pot medio
VDP

⋅ 100%

Como análise complementar, é definido o coeficiente de eficiência CE, dado pela porcentagem de
cenários favoráveis em relação ao número total de cenários. Um cenário é favorável quando seu
prêmio ótimo for inferior ao prêmio ótimo médio de todos os cenários.
CE =

n. ° cenários favoráveis
n. ° total cenários

⋅100%

0 ≤ CE ≤ 100%

RESULTADOS
Manchas de inundação:
A Figura 11 apresenta a mancha de inundação obtida para o TR = 100 anos. As demais manchas de
inundação estão apresentadas em Graciosa (2010).
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Figura 11 – mancha de inundação para TR = 100 anos – cenário atual (a) e futuro (b)

Mapas de Risco de Inundação:
As Figuras 12 e 13 mostram os mapas de risco para TR = 100 anos. Os demais TRs estão
apresentados em Graciosa (2010).

TR 100
005 ATUAL
010
025
050

14

Figura 13 – Mapa de risco para TR = 100 anos, condição atual.
TR 100
005 FUTURO
010
025
050

15

Figura 14 – Mapa de risco para TR = 100 anos, condição futura.

Curvas de prejuízo da bacia – Função D=f(TR) – condição atual e futura
As manchas de inundação ficaram concentradas nas proximidades do canal, devido à topografia
acentuada da bacia. Os mapas de risco mostram os prejuízos correspondentes aos danos diretos às
edificações. Os prejuízos totais contabilizados na bacia foram de 20 a 28 milhões de reais, para TRs
entre 10 e 100 anos, em torno de R$ 550,00 por m² de área da risco. Os maiores prejuízos estão na
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região do mercado municipal, entre R$ 400,00 e R$ 550,00 por m². Isto porque curva de prejuízo
para o setor comercial é superior às curvas dos demais setores (Figura 9).
As Tabelas 4 e 5 mostram os prejuízos por TR, em valores absolutos, em valores por m² da área de
risco e por km² de bacia contribuinte. A Figura 15 mostra as curvas D=f(TR) atual e futura da
bacia.
Tabela 4 – Prejuízos potenciais por TR – condição atual
Cobertura
(TR)

prejuízo
correspondente à
cheia máxima

Área de
risco (m²)

prejuízo
prejuízo
correspondente à
correspondente à
cheia máxima por km²
cheia máxima por m²
de bacia contribuinte
de área de risco
(18.3 km²)

10 anos

218.908

R$ 11.744.764,00

R$ 53,65

R$ 641.790,38

25 anos

224.460

R$ 14.029.124,00

R$ 62,50

R$ 766.618,80

50 anos

239.600

R$ 18.436.854,00

R$ 76,95

R$ 1.007.478,36

100 anos

246.596

R$ 20.430.260,00

R$ 82,85

R$ 1.116.407,65

Tabela 5 – Prejuízos potenciais por TR – condição futura
prejuízo
prejuízo
correspondente à
correspondente à
cheia máxima por km²
cheia máxima por m²
de bacia contribuinte
de área de risco
(18.3 km²)

Cobertura
(TR)

Área de
risco (m²)

prejuízo
correspondente à
cheia máxima

10 anos

243.932

R$ 20.103.234,00

R$ 82,41

R$ 1.098.537,38

25 anos

254.196

R$ 20.625.232,00

R$ 81,14

R$ 1.127.061,86

50 anos

263.640

R$ 26.183.044,00

R$ 99,31

R$ 1.430.767,43

100 anos

268.068

R$ 28.017.029,00

R$ 104,51

R$ 1.530.985,19

PREJUÍZO MÉDIO POR km² DE BACIA CONTRIBUINTE, POR PERÍODO DE RETORNO

R$ 1.200.000,00

PREJUÍZO MÉDIO (R$/Km² DE BACIA CONTRIBUINTE)

PREJUÍZO MÉDIO (R$/Km² DE BACIA CONTRIBUINTE)

PREJUÍZO MÉDIO POR km² DE BACIA CONTRIBUINTE, POR PERÍODO DE RETORNO

R$ 1.100.000,00
R$ 1.000.000,00
R$ 900.000,00
R$ 800.000,00
R$ 700.000,00
R$ 600.000,00
R$ 500.000,00
R$ 400.000,00

y = 211212Ln(x) + 133309
2
R = 0,9625

R$ 300.000,00
R$ 200.000,00
R$ 100.000,00
R$ 0,00
0

10

20

30
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50
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PERÍODO DE RETORNO (ANOS)

80
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100

110

R$ 1.600.000,00
R$ 1.500.000,00
R$ 1.400.000,00
R$ 1.300.000,00
R$ 1.200.000,00
R$ 1.100.000,00
R$ 1.000.000,00
R$ 900.000,00
R$ 800.000,00
R$ 700.000,00
R$ 600.000,00
R$ 500.000,00
R$ 400.000,00
R$ 300.000,00

y = 208248Ln(x) + 573571

R$ 200.000,00

R = 0,9516

2

R$ 100.000,00
R$ 0,00
0

10
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40

50
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80

90

100

110

PERÍODO DE RETORNO (ANOS)

(a)
(b)
Figura 15 – Curvas de prejuízo potencial para a bacia do córrego do Gregório – condição atual (a) e futura (b)

Prêmio otimizado
A Tabela 6 resume os prêmios otimizados para os TRs estudados: 10, 25, 50 e 100 anos. As
Figuras 16 a 18 apresentam os resultados das simulações do fundo de seguros. As barras cinza são
os prêmios ótimos de cada cenário; a linha azul é a média dos prêmios ótimos (valores da Tabela
6); a linha verde mostra o prejuízo médio anual do cenário e, a linha laranja, o prejuízo médio de
todos os cenários. Os mostrados três gráficos: prejuízos expressos em valores monetários totais para
a bacia, em valores por m² de área de risco e por km² de bacia contribuinte. Estão apresentados os
gráficos para TR = 100 anos. Os demais resultados estão apresentados em Graciosa (2010).
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Tabela 6 – Prêmios de seguro obtidos por otimização para cada faixa de cobertura avaliada
prêmio otimizado
prêmio otimizado
médio dos
prêmio otimizado
médio dos cenários
médio dos cenários cenários avaliados
avaliados (R$/km² de
avaliados (R$)
(R$/ m² de área
bacia contribuinte)
de risco)

Cobertura
(TR)

Área de
risco (m²)

10 anos

243.932

R$ 2.537.717,99

R$ 10,10

R$ 134.588,95

25 anos

254.196

R$ 2.721.112,26

R$ 9,79

R$ 136.030,33

50 anos

263.640

R$ 2.750.427,69

R$ 9,45

R$ 136.138,77

100 anos

268.068

R$ 2.776.916,88

R$ 9,29

R$ 136.146,97

Analise dos Cenários - Cobertura: TR=100 --> R$ 28.046.396,28
4.500.000,00
4.000.000,00
3.500.000,00
3.000.000,00

R$

2.500.000,00
2.000.000,00
1.500.000,00
1.000.000,00
500.000,00

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

0,00
Premio otimo do cenario #i
Prejuízo correspondente à máxima cobertura
Prejuízo médio anual do cenário #i

Prêmio otimizado médio dos cenários
Prejuízo médio anual dos cenários

Cenário #i

Figura 16 – Análise dos cenários para TR = 100 anos. Valores em unidades monetárias.
Analise dos Cenários - Cobertura: TR=100 --> R$ 104,62/ m² da área de risco
18,00
17,00

14,00
13,00
12,00
11,00
10,00

Premio otimo do cenario #i
Prejuízo correspondente à máxima cobertura
Prejuízo médio anual do cenário #i

Prêmio otimizado médio dos cenários
Prejuízo médio anual dos cenários

26
27
28
29
30

22
23
24
25

14
15
16
17
18
19
20
21

10
11
12
13

2
3
4
5
6
7
8
9

9,00
8,00
7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00
1

R$/m² de área de risco

16,00
15,00

Cenário #i

Figura 17 – Análise dos cenários para TR = 100 anos. Valores em unidades monetárias por m² de área de risco.
Analise dos Cenários - Cobertura: TR=10 --> R$ 1.532.589,96 / km² de bacia
contribuinte
240.000,00

R$/km² de bacia contribuinte

220.000,00
200.000,00
180.000,00
160.000,00
140.000,00
120.000,00
100.000,00
80.000,00
60.000,00
40.000,00
20.000,00
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

0,00
Premio otimo do cenario #i
Prejuízo correspondente à máxima cobertura
Prejuízo médio anual do cenário #i

Prêmio otimizado médio dos cenários
Prejuízo médio anual dos cenários

Cenário #i

Figura 18 – Análise dos cenários para TR = 100 anos. Valores em unidades monetárias por km² de bacia
contribuinte.
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Análise da solvência e eficiência
A Figura 19 apresenta a análise dos cenários simulados com base na solvência e eficiência do
fundo de seguros para a cobertura correspondente ao período de retorno TR = 10 anos.
Analise dos Cenários - Cobertura: TR=10
4.500.000,00
4.250.000,00
4.000.000,00
3.750.000,00
3.500.000,00
3.250.000,00

Cenário desfavorável
Prêmio incial = VDP

3.000.000,00

solvência

2.750.000,00
R$

2.500.000,00
2.250.000,00
2.000.000,00

Cenário favorável

1.750.000,00
1.500.000,00
1.250.000,00

CS =

1.000.000,00
750.000,00
500.000,00

CE =

250.000,00

VDP − Pot medio
VDP

⋅100%

n.° cenários favoráveis
⋅100%
n.° total cenários

0 ≤ CE ≤ 100%

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

1
2
3
4
5
6
7
8
9

0,00
Premio otimo do cenario #i
Prejuízo médio anual dos cenários

Prêmio otimizado médio dos cenários
Prejuízo médio anual do cenário #i

Cenário19
#i

Figura 19 – Análise da solvência e eficiência do fundo para a cobertura TR = 10 anos

Nos gráficos é possível avaliar a eficiência de cada cobertura. Os cenários em que a barra cinza
(prêmio ótimo do cenário) é superior à linha azul (prêmio ótimo médio dos cenários) são cenários
ruins, porque o prêmio médio não seria capaz de cobrir os prejuízos caso aquele cenário viesse a
ocorrer. A eficiência do fundo é dada pela proporção de cenários bons em relação ao número total
de cenários. As curvas de solvência e eficiência estão apresentadas na Figura 20.
Análise da operação do fundo de seguros

Prêmio específico (R$/km² de bacia
contribuinte)

50,0

R$ 144.000,00
R$ 142.000,00

48,0

R$ 140.000,00
R$ 138.000,00

46,0

R$ 136.000,00
R$ 134.000,00

44,0

R$ 132.000,00
R$ 130.000,00

42,0

% de eficiência (nº de cenários bons /
nº total de cenários)

52,0

R$ 148.000,00
R$ 146.000,00

R$ 128.000,00
R$ 126.000,00

40,0
10 anos

25 anos

Prêmio específico (R$/km² de bacia contribuinte)

50 anos

Eficiência

100 anos
Faixa de cobertura (TR, anos)

Figura 20 – Curva de eficiência do modelo de seguros.

Observa-se uma variação de 9,5% ns prêmios para TRs entre 10 e 100 anos. As causas prováveis
podem ser: (a) a alta declividade da bacia hidrográfica, que faz com que a mancha de inundação
restrinja-se às imediações do canal, mesmo para TRs altos; (b) a natureza logarítmica da curva de
prejuízo na bacia, em que maiores variações de prejuízo ocorrem para TRs baixos, e (c) incertezas
nos parâmetros da distribuição de freqüência.
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CONCLUSÕES
O trabalho testou a aplicação de seguros para o ressarcimento de prejuízos por inundações em
cenários de longo prazo, para diferentes níveis de segurança, expressos pelo tempo de recorrência
(TR) da cheia correspondente. O modelo de seguro indexado proposto avalia o prejuízo em função
da magnitude do evento e de curvas de prejuízo pré-calibradas. É necessário o desenvolvimento de
manchas de inundação e mapas de risco, sub-produtos que podem ser utilizados, além do modelo de
seguros, para o planejamento do uso do solo e análise de custo-benefício de medidas de proteção.
O fundo de seguros foi avaliado com base na solvência e eficiência. Os prêmios para TRs entre 10 e
100 anos foram de 2,5 a 2,8 milhões de reais, em torno de R$ 10,00 por m² de área de risco ou R$
140.000,00 por km² de bacia contribuinte. Para o TR de 10 anos, a eficiência do fundo foi de 50% e,
nas demais coberturas, de 43,3%. Isto porque os prejuízos foram de tal magnitude que o prêmio
ótimo médio foi superior ao prêmio ótimo de cada cenário em, no mínimo, metade dos cenários.
Há duas formas de melhorar a eficiência do fundo: aumentar o valor do prêmio ou reduzir os
prejuízos. Aumentar o prêmio, aplicando um valor maior que a média dos cenários, poderia requerer
outra fonte de financiamento, vinda de resseguros ou subsídios. Para reduzir os prejuízos, pode-se
implantar medidas de proteção na bacia, de modo a amortecer cheias até um determinado TR. Os
prejuízos estariam associados somente a TRs superiores, aumentando a eficiência do fundo.
As principais recomendações para a implantação de sistemas de seguros para inundações são:
• Aplicar intervenções estruturais para proteger a bacia contra inundações para TRs, no mínimo,
de 10 anos; deste modo, o fundo somente seria acionado na ocorrência de eventos com TRs
superiores, resultando em menores prejuízos e prêmios mais baixos;
• Manter monitoramento hidrológico na bacia para possibilitar (1) a calibração da modelagem
hidráulico-hidrológica e (2) melhor ajuste de parâmetros na geração de séries sintéticas;
• Reduzir o impacto da urbanização futura, por meio de medidas compensatórias, para que as
curvas de prejuízo mantenham-se constantes no horizonte de planejamento.
• Determinar os parâmetros da curva de prejuízo unitária para a bacia de estudo; pois as curvas
de diferentes municípios podem apresentar diferenças para o mesmo tipo de edificação.
Complementações e estudos posteriores recomendados
• Considerar no modelo os danos tangíveis indiretos, como lucros cessantes e desvalorização
imobiliária;
• Testar metodologias de geração de séries sintéticas considerando a interdependência em anos
consecutivos, com modelos auto-regressivos, para melhor ajuste e cálculo mais preciso do prejuízo;
• Aplicar séries parciais de vazões máximas, uma vez que as séries anuais podem ocultar
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valores da segunda ou terceira ordem que podem superar eventos máximos de outros anos.
• Analisar a solvência contemplando, além da avaliação matemática, critérios subjetivos, como
a qualidade da gestão, importante fator causador de insolvência em fundos de seguros.
Considerações finais sobre seguros para inundações:
• Embora os seguros para inundações atuem principalmente na vulnerabilidade, fornecendo
recursos para a recuperação pós-evento, eles também agem na mitigação, devido aos investimentos
em proteção que possibilitam e aos sub-produtos de sua implementação, como manchas de
inundação e mapas de risco.
• Os seguros se aplicam a inundações e não a alagamentos. Inundação é o transbordamento do
rio durante as cheias. Alagamento é o extravasamento de galerias devido ao subdimensionamento,
entupimento por lixo ou outras obstruções, fenômeno de difícil previsão e quantificação. À
população atingida pouco interessa a origem do problema, se alagamento ou inundação, apenas o
prejuízo que se tem quando as águas sobem no interior das construções. No entanto, em termos de
gestão, estes são fenômenos distintos, com tratamentos diferentes.
• Em geral não se aplica o seguro para inundações a áreas irregularmente ocupadas. Este é um
problema que deve ser tratado em âmbito de políticas públicas de moradia adequadas.
• Os moradores de áreas de risco, mesmo regularmente ocupadas, constituem, geralmente, a
parcela de menor renda da população e não têm recursos para pagar pelo seguro. Políticas de
subsídio podem ser requeridas. Recentes catástrofes em cidades brasileiras mostraram que a
população tem sido chamada a colaborar com depósitos e doações para a arrecadação de recursos
até mesmo para o atendimento durante emergências. Estes acontecimentos justificam a aplicação de
fundos de seguros como investimentos de retorno muito superior ao valor investido.
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