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RESUMO
As inundações e alagamentos estão entre os principais eventos naturais que
afligem constantemente diversas comunidades em diferentes partes do planeta,
sejam áreas rurais ou urbanas. Esses fenômenos de natureza hidrometeorológica
são agravados cada vez mais por alterações ambientais, por intervenções humana
como a impermeabilização do solo, redução no escoamento de canais por
assoreamento ou por alteração dos cursos d’água. As inundações e alagamentos
causam muitos prejuízos financeiros e perdas de vidas. Há seguradoras que
oferecem em seus pacotes para esses eventos, contudo esse seguro está mais caro
ou mais difícil de ser oferecido, e em muitas vezes não é feita uma análise para a
identificação desses riscos. Dessa forma, é importante a utilização de uma
ferramenta que auxilie na avaliação de inundação e alagamento, assim a
seguradoras podem oferecer melhores preços, e tornado-se mais competitivas. Esta
pesquisa propõe um modelo para análise e avaliação de riscos de inundação na
forma de uma planilha que contém a caracterização da área analisada em termos de
meio físico, condições metereológicas, infraestrutura, sistemas de proteção, histórico
de eventos e estimativa de perdas.

Palavras-chave: inundações, alagamentos, análise e avaliação de riscos, seguros.

ABSTRACT
Proposed Model for Analysis and Risk Assessment of Flooding and Flood

Floods and flooding are among the main natural events that constantly afflict
communities in different parts of the planet, whether rural or urban areas. These
hydro-meteorological in nature phenomena are compounded by more and more
environmental changes, by human interventions such as soil sealing, reducing
channel flow by siltation or by modification of watercourses. Floods and flooding
cause many financial losses and loss of life. There are insurance companies that
offer in their packages for these events, yet this insurance is more expensive or
harder to be offered, and is often not made an analysis for the identification of these
risks. Thus, it is important to use a tool that helps in the assessment of flood and
flooding, so the insurance companies can offer better prices, and become more
competitive. This research proposes a model for analysis and evaluation of flood risk
in the form of a spreadsheet that contains the characterization of the area analyzed
in terms of physical environment, weather, infrastructure, protection systems,
historical events and estimated losses.

Keywords: flood, flooding, analysis and risk assessment, insurance.

Lista de Ilustrações

Figura 1
Figura 2
Figura 3
Figura 4
Figura 5
Figura 6
Figura 7
Figura 8
Figura 9
Figura 10
Figura 11
Figura 12
Figura 13
Figura 14
Figura 15
Figura 16
Figura 17
Figura 18

Figura 19
Figura 20
Figura 21
Figura 22
Figura 23
Figura 24
Figura 25
Figura 26
Figura 27
Figura 28
Figura 29
Figura 30
Figura 31
Figura 32
Figura 33

Número de pessoas afetadas em desastres naturais (19702010)
Inundação em BangKradi, Tailândia
Rua Teixeira Leite, cidade de São Paulo
Túnel do Anhangabaú alagado, cidade de São Paulo
Situação de alagamento, cidade de Caraguatatuba
Fluxograma do planejamento para desenvolvimento da
dissertação
Regulamentação da zona inundável
Por que São Paulo sofre tanto com as enchentes?
Chuvas frontais ou ciclônicas
Chuvas orográficas ou de relevo
Chuvas convectivas ou de convecção
Principais impactos do fenômeno El Niño no período do
verão no Brasil
Principais impactos do El Niño no período do inverno no
Brasil
Principais impactos do La Niña no período do verão no Brasil
Principais impactos do La Niña no período do inverno no
Brasil
Escoamento das águas pluviais antes da urbanização
Escoamento das águas pluviais após a urbanização
As curvas fornecem o valor de R, aumento da vazão média
de inundação em função da área impermeável e da
canalização do sistema de drenagem
Modificações no rio
Rio Mundaú na cidade de Rio Largo, Alagoas
Risco de ocorrência de enchente maior
Canalização trapezoidal em concreto com fundo natural
Ponte (travessia aérea), onde N.A. proj. é o nível de água de
projeto da canalização
Processo de tratamento de riscos
Visão geral da gestão de riscos
Fluxo operacional entre segurado, corretor de seguros e
seguradora
Fluxo operacional entre seguradora e cosseguradora
Fluxo
operacional
entre
seguradora
nacional
e
resseguradora nacional
Fluxo
operacional
entre
seguradora
nacional
e
resseguradora internacional
Fluxo operacional de retrocessão
Localização do imóvel avaliado para o Caso 1
Rua Cavour, vista aérea da localização do imóvel do caso 2
Rua do Oratório, vista aérea da localização do imóvel do
caso 3

13
15
16
17
17
20
23
25
26
26
27
28
29
31
31
34
35
36

37
39
40
42
43
53
54
59
62
62
63
63
94
96
99

Foto 1
Foto 2
Quadro 1
Quadro 2
Quadro 3
Quadro 4
Quadro 5
Quadro 6
Quadro 7
Quadro 8
Quadro 9
Quadro 10
Quadro 11
Quadro 12
Quadro 13
Quadro 14
Quadro 15
Quadro 16
Quadro 17
Quadro 18
Quadro 19

Quadro 20

Quadro 21
Quadro 22
Quadro 23

Quadro 24
Quadro 25

Quadro 26
Quadro 27
Quadro 28

Bueiro sem manutenção
Bueiro sem manutenção em momento de chuva
Resumo das características de enchente, inundação,
alagamento, enxurrada
Tipos de precipitação
Graus de permeabilidade
Materiais e graus de permeabilidade
Valores mínimos de períodos de retorno para barragens
Probabilidades de ocorrência de ruptura (falha) de uma obra
civil em função do tempo de retorno
Períodos de retornos usuais
Períodos de retorno para diferentes ocupações de áreas
Valores mínimos de períodos de retorno em canalizações e
travessias
Limites superiores para velocidades em canais
Probabilidades
Consequências
Matriz de riscos
Laudo de inspeção de alagamento e desmoronamento
Países europeus e seus modelos de seguros para riscos
Relação entre valores adotados (pesos) e o risco de
inundação
Relação entre existência de elemento de corpo hídrico e a
pontuação referente à consequência do risco de inundação
Condições de elemento de corpo hídrico e a pontuação
referente à consequência do risco de inundação
Distância entre o elemento de corpo hídrico e o local em
análise, e a pontuação referente à consequência do risco de
inundação
Cota entre o elemento de corpo hídrico e o local em análise,
e a pontuação referente à consequência do risco de
inundação
Altura a qual a inundação atinge o local em análise e a
pontuação referente à consequência do risco de inundação
Grau de permeabilidade do solo do local em análise e a
pontuação referente à consequência do risco de inundação
Graus de rugosidade em função do Coeficiente de
Rugosidade de Manning e a pontuação referente à
consequência do risco de inundação
Índice pluviométrico da região do local em análise e a
pontuação referente à consequência do risco de inundação
Índice pluviométrico total medido na região por ocasião das
inundações e a pontuação referente à consequência do risco
de inundação
Período de retorno e a pontuação referente à consequência
do risco de inundação
Fenômeno meteorológico e a pontuação referente à
consequência do risco de inundação
Nível de risco de inundação em função do tempo de retorno
para obras civis

45
45
24
26
32
32
38
40
41
41
42
43
51
52
52
55
70
77
81
81
82

82

82
83
83

84
84

85
85
86

Quadro 29
Quadro 30
Quadro 31
Quadro 32
Quadro 33
Quadro 34
Quadro 35
Quadro 36
Quadro 37
Quadro 38
Quadro 39
Quadro 40

Material de revestimento do canal e a pontuação referente à
consequência do risco de inundação
Seção do canal e a pontuação referente à consequência do
risco de inundação
Condições do canal e a pontuação referente à consequência
do risco de inundação
Sistema de microdrenagem e a pontuação referente à
consequência do risco de inundação
Sistema de macrodrenagem e a pontuação referente à
consequência do risco de inundação
Existência de piscinão e a pontuação referente à
consequência do risco de inundação
Pontuação referente à consequência do risco de inundação
em função das manutenções de canais
Frequência de limpeza dos piscinões e a pontuação
referente à consequência do risco de inundação
Existência de barragem e a pontuação referente à
consequência do risco de inundação
Tipos de proteções contra inundações e a pontuação
referente à consequência do risco de inundação
Ações contra inundações e a pontuação referente à
consequência do risco de inundação
Frequência anual de inundações e a pontuação referente à
consequência do risco de inundação

86
87
87
87
88
88
88
89
90
90
91
91

Lista de Tabelas

Tabela 1
Tabela 2
Tabela 3
Tabela 4
Tabela 5
Tabela 6
Tabela 7
Tabela 8
Tabela 9
Tabela 10
Tabela 11
Tabela 12
Tabela 13
Tabela 14
Tabela 15
Tabela 16
Tabela 17
Tabela 18
Tabela 19
Tabela 20
Tabela 21
Tabela 22

Principais desastres naturais por perdas financeiras (1975
– 2008).
Principais desastres naturais por número de afetados em
2010
Principais desastres naturais por perdas financeiras em
2008 a 2011 no Brasil
Ocorrências de El Niño
Ocorrências de alagamentos em São Paulo entre 1998 e
2010
Anos de ocorrências de La Niña
Danos indiretos em relação aos dos diretos, de acordo
com o tipo de ocupação
Cobertura básica (Incêndio/raio/explosão).
Cobertura de alagamento e inundação
Ficha resumo do modelo proposto
Identificação do local
Meio Físico
Condições meteorológicas
Infraestrutura
Sistema de Proteção do Imóvel
Histórico
Estimativa de perdas
Avaliação do risco
Comentários e observações
Aplicação 1 do modelo
Aplicação 2 do modelo
Aplicação 3 do modelo

14
14
16
28
29
30
49
75
75
78
80
80
84
86
90
91
92
92
93
94
97
99

Lista de Abreviaturas e Siglas

ABAVAR
AS/NZS
CRED
CGE
CPTEC
CET
CNSP
DAEE
DNIT
DNSPC
FEMA
FIESP
FIMA
IPTU
EM-DAT
IBGE
IRB
NFIP
PMEL
SigRH
SUSEP

Associação dos Bananicultores do Vale Do Ribeira
Australian and New Zealand Standard
Centre for Research on the Epidemiology of Disaters
Centro de Gerenciamento de Emergências
Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos
Companhia de Engenharia e Tráfego
Conselho Nacional de Seguros Privados
Departamento de Águas e Energia Elétrica
Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes
Departamento
Nacional
de
Seguros
Privados
e
Capitalização
Federal Emergency Management Agency
Federação das Indústrias do Estado de São Paulo
Flood Insurance and Mitigation Administration
Imposto Predial e Territorial Urbano
International Disaster Database
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
Instituto de Resseguros do Brasil
National Flood Insurance Program
Pacific Marine Environmental Laboratory
Sistema de Informações para o Gerenciamento de Recursos
Hídricos do Estado de São Paulo
Superintendência de Seguros Privados

SUMÁRIO

1

INTRODUÇÃO

13

2

OBJETIVOS E PROCEDIMENTO METODOLÓGICO

19

3
3.1
3.1.1

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Enchentes e inundações
Aspectos conceituais - enchentes, inundações, alagamentos
e enxurradas
Causas de enchentes, inundações e alagamentos
Chuvas
Permeabilidade e rugosidade do solo
Infraestrutura
Sistemas de proteção da propriedade
Estimativa de perdas para riscos de inundações
Processos de análise e avaliação de riscos
Análise e avaliação de riscos conforme a norma Australian
and New Zealand Standard (AS/NZS) 4360
Análise e avaliação de riscos de alagamento e inundação
conforme procedimentos das seguradoras
Seguros
Princípios dos seguros
Operacional de seguros
Solvência das seguradoras
Cálculos para seguros
Cobertura para riscos de alagamento e inundação
Cobertura para riscos de alagamento e inundação nos
Estados Unidos e em países europeus
Histórico dos seguros no Brasil
Os prejuízos financeiros causados pelas inundações e
alagamentos no Brasil
Impacto das inundações e alagamentos nas coberturas
securitárias no Brasil no período entre os anos de 2002 e
2005
Cobertura para riscos de alagamento e inundação com
financiamento estatal

21
21
21

PROPOSTA DE FERRAMENTA PARA ANÁLISE E
AVALIAÇÃO DO RISCO DE INUNDAÇÃO
Modelo proposto - procedimentos para seu preenchimento
Casos de aplicações
Estudo de caso 1
Estudo de caso 2
Estudo de caso 3

77

3.1.2
3.1.2.1
3.1.2.2
3.1.2.3
3.2
3.3
3.4
3.4.1
3.4.2
3.5
3.5.1
3.5.2
3.5.3
3.5.4
3.5.5
3.5.6
3.5.7
3.5.8
3.5.9

3.5.10

4
4.1
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3

25
24
32
36
46
48
50
50
54
58
58
60
61
63
66
67
71
73
75

76

80
93
93
96
98

5

CONCLUSÕES

REFERÊNCIAS

102
104

13

1 INTRODUÇÃO

A água tem vital importância para o meio ambiente assim como para a humanidade.
Dentre as civilizações que se desenvolveram por meio da utilização de um ou mais
rios, destacam-se a egípcia com o Rio Nilo, a chinesa, com o Rio Yangtze, povos da
Mesopotâmia que dependiam dos Rios Tigre e Eufrates, dentre outros. A
permanência nessas áreas representava poder, disputas e guerras que duram até
os dias de hoje.

A cada ano os desastres naturais provocam perdas materiais, de vidas humanas e
afetam o meio ambiente causando danos à fauna e flora. A ação humana contribui
para a severidade desses eventos, pois desmata encostas, ocupa áreas de várzeas,
reduz as florestas diminuindo as proteções naturais.
Segundo o Centre for Research on the Epidemiology of Disaters (CRED), o desastre
é a situação que causa grandes danos materiais e sofrimento humano, reduzindo as
condições locais gera a necessidade de solicitar ajuda nacional ou em nível
internacional (GUHA-SAPIR et al., 2010).
Segundo o The World Bank (2010) cerca de 3,3 milhões de pessoas morreram entre
1970 e 2010 em virtude de desastres naturais. As mortes variam consideravelmente
no decorrer dos anos, como mostra a Figura 1.

Figura 1 – Número de pessoas afetadas em desastres naturais (1970-2010)
Fonte: The World Bank com colaboradores em EM-DAT/CRED (2010)
Legenda:
Afetados
Mortos

Ainda segundo o The World Bank (2010), ciclones tropicais ou tufões têm impactos
múltiplos, incluindo fortes ventos, chuvas torrenciais que provocam inundações e
deslizamentos dentre outros processos. Ou seja, uma catástrofe natural pode
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desencadear outras catástrofes ampliando os prejuízos financeiros e números de
vítimas fatais.
Como exemplo, pode-se citar as fortes tempestades causadas pelo Furacão Katrina
em 2005, que ocasionaram danos aos diques que protegiam Nova Orleans (EUA)
que não conseguiram conter as águas do Lago Pontchartrain, que afluiram município
adentro, inundando mais de 80% da cidade. Cerca de 200 mil casas ficaram debaixo
d'água em Nova Orleans, sendo que foram necessárias várias semanas para que a
água pudesse ser totalmente bombeada para fora da cidade. As tabelas 1 e 2
apresentam dados sobre desastres naturais perdas financeiras e número de vítimas
no mundo.
Tabela 1 – Principais desastres naturais por perdas financeiras (2008).
Ano
País
Desastre
2005
Estados Unidos da América
1995
Japão
2008
China
1998
China
2004
Japão
1992
Estados Unidos da América
1980
Itália
2004
Estados Unidos da América
1997
Indonésia
1994
Estados Unidos da América
2005
Estados Unidos da América
2004
Estados Unidos da América
1995
Koréia do Sul
Fonte: Nações Unidas (2009).

Furacão Katrina
Terremoto de Kobe
Terremoto de Sichuan
Inundação do Yangtze
Terremoto de Chuetsu
Furacão Andrew
Terremoto de Irpinia
Furacão Ivan
Incêndio em florestas
Terremoto de Northridge
Furacão Charley
Furacão Rita
Inundação

Tabela 2 – Principais desastres naturais por número de afetados em 2010.
País
Desastre

Chile
China
Paquistão
Haiti
Nova Zelândia
França,
Alemanha,
Portugal,
Bélgica, Luxemburgo, Holanda,
Suíça, Reino Unido
Austrália
México
Polônia, Hungria, Checoslováquia,
Sérvia, Eslovênia
Estados Unidos
Fonte: Guha-Sapir et al. (2011)

US$
bilhões
125
100
30
30
28
26,5
20
18
17
16,5
16
16
15

Terremoto
Inundação
Enxurrada
Terremoto
Terremoto
Tempestades

Número de
afetados (em
milhões)
30
18
9,5
8,0
6,5
6,1

Inundação
Furacão Karl
Inundação

5,1
3,9
3,6

Tempestades

2,7
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Segundo Corsi, Azevedo e Gramani (2012) o montante de perdas e danos no
município de São Luiz do Paraitinga foi de R$ 103,63 milhões, sendo este montante
subestimado, pois não foram contabilizados os prejuízos na agricultura, pecuária,
turismo. Cabe ressaltar que o setor de habitação e patrimônio tombado foi o mais
impactado no evento, representando 35% das perdas e danos, remetendo à
vulnerabilidade do setor, ou seja, R$ 35 milhões. Seguido aparece o setor de
transporte o qual representa 24% dos custos totais da inundação no município.
Há um aumento significativo na frequência de inundações
correspondendo a 59% dos desastres naturais informados.

e

correlatos

No ano de 2011, um dos maiores eventos de inundação foi na Tailândia, onde pelo
menos 2,9 milhões de pessoas foram desalojadas. As inundações começaram em
julho com o transbordamento de rios e pântanos do norte e da região central por
conta das fortes chuvas da monção e de três tempestades tropicais consecutivas
(figura 2).

Figura 2 – Inundação em BangKradi, Tailândia. Fonte: Cunningham & Lindsey (2011).
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A tabela 3 apresenta dados sobre desastres naturais recentes no Brasil.
Tabela 3 – Principais desastres naturais por perdas financeiras em 2008 a 2011 no Brasil.
Ano
Desastre
Local
Perdas R$ bilhões
2008 Inundações
Santa Catarina
4,756
2010 Inundações
Alagoas
1,890
2010 Inundações
Pernambuco
3,371
2011 Inundações
e Região Serrana do rio de
4,785
deslizamentos
Janeiro
Fonte: Banco Mundial (2008, 2010 e 2011), adaptado pelo autor (2012).

De acordo com Cunha (2007) as inundações estão em segundo lugar no ranking dos
desastres naturais e calamidades no Brasil, perdendo somente para secas e
estiagens.
Cidades importantes como São Paulo (figuras 3 e 4), Caraguatatuba (figura 5), Belo
Horizonte, Rio de Janeiro, Blumenau, dentre outras sofrem com problemas de
inundações e alagamentos desde praticamente suas datas de fundação.

Figura 3 – Rua Teixeira Leite, cidade de São Paulo. Fonte: Autor desconhecido (1956).
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Figura 4 – Túnel do Anhangabaú alagado, cidade de São Paulo. Fonte: Autor desconhecido
(1963).

Figura 5 – Situação de alagamento, cidade de Caraguatatuba. Fonte: Carvalho, Macedo e
Ogura (2007).
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Os eventos de inundações e alagamentos despertam a atenção de governos,
indústrias, seguradoras, na sociedade em geral, na busca de mecanismos para
prevenção e mitigação desses eventos em função dos altos prejuízos financeiros,
danos ao meio ambiente, danos físicos às pessoas. Um dos mecanismos de
proteção financeira é o seguro.
A indústria dos seguros tem uma importância muito grande nas áreas econômica e
social de uma sociedade, pois por meio de suas indenizações as atividades sociais e
econômicas dos atingidos podem retornar aos níveis de antes dos fatos. Por outro
lado, as seguradoras são instituições financeiras que necessitam de recursos e lucro
para se manterem operantes.
As 5 maiores perdas seguradas da história foram o Furacão Katrina em 2005
(US$72 bilhões), o Furacão Andrew em 1992 (US$24 bilhões), os ataques terroristas
às Torres Gêmeas em 11 de setembro de 2001 (US$23 bilhões), o Terremoto
Northridge em 1994 (US$20,6 bilhões), o Furacão Ike em 2008 (US$20,4 bilhões),
ou seja, as maiores perdas tiveram, quase todas, origem natural.
É notório entre as equipes das seguradoras no Brasil a grande preocupação com
eventos de alagamento e inundação, pois causam prejuízos elevados. Por outro
lado, elas não possuem ferramentas apropriadas para avaliação desses riscos e as
análises são feitas a partir de relatórios de inspeção de riscos que não possuem
informações suficientes para uma boa subscrição, podendo a seguradora aumentar
o prêmio, a franquia ou não aceitar o risco. Mas a seguradora também pode aceitar
o risco e sofrer grandes prejuízos.
Espera-se que o resultado do presente trabalho possa propiciar uma ferramenta
para auxiliar na avaliação de riscos de inundação para fins de seguro.
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2 OBJETIVOS E PROCEDIMENTO METODOLÓGICO

Esta pesquisa tem por objetivo geral:



Desenvolver uma ferramenta de análise e avaliação de riscos por meio de um
modelo de relatório para os riscos de inundações para aplicação na área de
seguros.

Dentre os objetivos específicos destacam-se:




Levantar os aspectos físicos, naturais e antrópicos que influenciam as
ocorrências de inundações;
Estudar seguros para inundações e alagamentos;
Desenvolver uma ferramenta de análise de riscos de inundações para fins de
subscrição de seguros.

Para a elaboração do presente trabalho e o atendimento aos objetivos propostos,
foram realizadas as seguintes etapas:
a)
b)
c)
d)

Estudos teóricos e práticos referentes às inundações e alagamentos;
Elaboração de um modelo de relatório;
Aplicações práticas;
Conclusões.

Para alcançar esses resultados, esta pesquisa foi realizada conforme o fluxograma
da figura 6.

20

Figura 6 – Fluxograma do planejamento para desenvolvimento da dissertação. Fonte:
Elaborada pelo autor (2011).
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Esse capítulo apresenta a revisão bibliográfica referente a enchentes e inundações,
processos de análise e avaliação de riscos e seguros.

3.1 Enchentes e inundações

As enchentes e inundações estão entre os principais desastres naturais que atingem
constantemente diversas partes do planeta, sejam em áreas rurais ou áreas
urbanas. Esses fenômenos de natureza hidrometeorológica fazem parte da dinâmica
da natureza e ocorrem em função de chuvas de longa duração, de grande
intensidade e rápidas, mas também estão associados a ventos fortes, furacões e
tornados. Muitas das vezes, a intensidade dos efeitos está associada às
intervenções do homem, como desmatamentos, ocupações de várzeas,
assoreamento de leitos de rios, impermeabilização de solo, dentre outros.
Grande parte das cidades brasileiras sofre com enchentes e inundações decorrentes
da falta de planejamento do uso e ocupação do solo e de infraestruturas
inadequadas, problemas com destinação de resíduos, alteração de cursos de rios,
causando cada vez mais prejuízos aos órgãos governamentais, danos e perdas de
propriedades, impactos nos negócios locais, etc.
Conforme Santos et al. (2007) para a mesma vazão a elevação do nível da água
depende das condições físicas do curso d’água, como declividade, seção
transversal, material do leito e das margens do rio.
Ainda Santos et al. (2007) afirmam que o canal principal de um rio intermitente
jamais deve ser ocupado, já que a ausência de água nesses rios é apenas
temporária ao contrário de rios perenes onde o escoamento se dá durante todo o
ano.

3.1.1 Aspectos
enxurradas

conceituais

-

enchentes,

inundações,

alagamentos

e

Muito se discute sobre as definições dos principais conceitos utilizados no tema.
Para este trabalho, serão apresentadas definições dos termos enchentes,
inundações, alagamentos e enxurradas.
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a) Enchentes
Para Santos et al. (2007) enchente ou cheia são sinônimos e representam o
mesmo fenômeno ou seja, é a situação do aumento do volume de água do curso
d’água sem extravasamento.
As enchentes ocorrem, principalmente, pelo processo natural no qual o rio escoa
pelo seu leito maior, conduto livre. Tucci (2003) considera que enchente é
decorrência de processo natural do ciclo hidrológico e quando a população ocupa
o leito maior, os impactos podem ser frequentes.
b) Inundações
Para Santos et al. (2007.) quando a cheia atinge o nível superior provocando o
extravasamento da água ocorre a inundação das áreas laterais do canal principal.
A inundação é temporária, sendo que após a passagem da onda de cheia a área
lateral retorna ao seu estado natural, permanecendo os materiais que foram
transportados pela água e depositados.
Segundo Tucci (2003), a inundação urbana ocorre quando as águas dos rios,
riachos e galerias pluviais saem do leito de escoamento devido à falta de
capacidade de transporte de um destes sistemas e ocupam áreas que a
população utiliza para moradia, transporte (ruas, rodovias e passeios), recreação,
comércio, indústria, dentre outros.
Embora esse autor não separe os termos enchentes e inundações, neste trabalho
eles serão considerados indicando situações diferentes como já definido.
Segundo Tucci (2007) a zona de passagem de inundação (faixa1 – figura 7)
funciona hidraulicamente e permite o escoamento da água. Qualquer construção
nessa faixa reduzirá a área de escoamento, elevando os níveis a montante desta
seção. Portanto, em qualquer planejamento urbano, deve-se procurar manter esta
zona desobstruída.
De acordo com Tucci (2007) a zona com restrições (faixa 2 – figura 7) é a área
restante da superfície inundável que deve ser regulamentada. Esta zona fica
inundada, mas devido às pequenas profundidades e baixas velocidades, o
escoamento de água pode ser lento. Esta zona pode ser subdividida em
subáreas, mas essencialmente os seus usos podem ser:
 Parques e atividades recreativas ou esportivas cuja manutenção, após cada
cheia, seja simples e de baixo custo, normalmente uma simples limpeza;
 Uso agrícola;
 Habitação com mais de um piso, onde o piso superior ficará situado, no
mínimo, no nível do limite da inundação e estruturalmente protegida contra
inundações;
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 Industrial, comercial, como áreas de carregamento, estacionamento, áreas de
armazenamento de equipamentos ou maquinaria facilmente removível ou que não
estejam sujeitos a danos de cheia. Neste caso, não deve ser permitido
armazenamento de artigos perecíveis e principalmente tóxicos;
 Serviços básicos: linhas de transmissão, estradas e pontes, desde que
corretamente projetados.

Figura 7 – Regulamentação da zona inundável. Fonte: Water Resources Concil
(1971) apud Tucci (2007). Legenda: Faixa 1: zona de passagem de inundação;
Faixa 2: zona com restrições; Faixa 3: zona de baixo risco.

Ainda segundo Tucci (2007), a zona de baixo risco (faixa 3 – figura 7) possui
pequena probabilidade de ocorrência de inundações, sendo atingida em anos
excepcionais para pequenas lâminas de água e baixas velocidades. A definição
dessa área é útil para informar a população sobre a magnitude do risco a que está
sujeita. Esta área não necessita regulamentação, quanto às inundações.
De acordo com o mesmo autor na área delimitada por inundação de baixa
frequência, pode-se dispensar medidas individuais de proteção para as
habitações, mas deve-se orientar a população para a eventual possibilidade de
inundação e dos meios de proteger-se das perdas decorrentes, recomendando o
uso de obras com, pelo menos, dois pisos, onde o segundo pode ser usado nos
períodos críticos.
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Fica claro que a distância de qualquer instalação ao corpo hídrico, a diferença de
cota entre o corpo hídrico e o local em análise e a altura de inundação são
importantes para a determinação do risco dessa instalação ser atingida por
inundação. Esses dados deverão ser utilizados como parâmetro no modelo que
está proposto no Capítulo 5.
c) Alagamento
Alagamento é o acúmulo de água em vias (ruas, avenidas, passeios), áreas de
recreação, residências, indústrias provocado por cheias urbanas associadas à
deficiência nos sistemas de drenagem conforme Marques (2006).
d) Enxurrada
De acordo com Carvalho, Macedo e Ogura (2007) o escoamento superficial
concentrado e com alta energia de transporte, que pode ou não estar associado a
áreas de domínio dos processos fluviais é denominado enxurrada. Esse evento
ocorre ao longo de vias implantadas sobre antigos cursos d’água com alto
gradiente hidráulico e em terrenos com alta declividade natural.
Segundo a Munich Re (1997) as enxurradas são centenas de vezes mais
devastadoras que as inundações e podem ocorrer em qualquer lugar, mas são
particularmente perigosas em encostas íngremes.
O quadro 1 apresenta o resumo das descrições dos eventos para comparação.
Evento
Enchente

Descrição
Elevação do nível d’água no canal de drenagem devido ao aumento da
vazão, atingindo a cota máxima do canal, porém sem extravasamento.
Inundação
Transbordamento das águas de um corpo d’água, atingindo a planície de
inundação ou área de várzea.
Alagamento Acúmulo momentâneo de águas em determinados locais por deficiências
nos sistemas de drenagem.
Enxurrada
Escoamento superficial concentrado e com alta energia de transporte,
que pode ou não estar associado a áreas de domínio dos processos
fluviais.
Quadro 1 – Resumo das características de enchente, inundação, alagamento, enxurrada.
Fonte: Elaborado pelo autor (2011).

3.1.2 Causas de enchentes, inundações e alagamentos

A figura 8 apresenta um resumo das principais causas de enchentes, inundações e
alagamento.
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Figura 8 – Por que São Paulo sofre tanto com as enchentes? Fonte:
http://www.estadao.com.br (2011), adaptado pelo autor (2012). Legenda: 1. Chuvas; 2.
Calor; 3. Tipos de solo; 4. Encostas; 5. Galerias; 6. Córregos; 7. Rios; 8. Assoreamento; 9.
Piscinão; 10. Bocas de lobo; 11. Lixo.

Para a análise da questão de seguros para inundações e processos correlatos,
neste trabalho serão analisadas as causas referentes às chuvas, tipos de solos e
obras hidráulicas.

3.1.2.1 Chuvas
Santos et al. (2007) consideram que o processo da formação da precipitação pode
ocorrer sob diferentes formas, como ilustrado no quadro 2 e figuras 9, 10 e 11.
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Chuvas frontais

Ocorrem quando massas de ar frio entram em contato com
massas de ar quente, provocando a ascensão destas últimas e
carregando a umidade para altas altitudes, onde após
condensação, geram precipitações. Estas precipitações são de
longa duração, abrangem grandes áreas e apresentam
intensidades baixas ou moderadas.
Chuvas orográficas São similares às precipitações frontais, sendo causadas por
movimentos laterais de massas de ar quente e úmido que,
encontrando barreiras naturais (montanhas) são forçadas a se
elevar, dando origem a precipitações. Ocorrem geralmente em
regiões costeiras com cadeias de montanhas.
Chuvas
São causadas pelo aquecimento diferenciado da superfície e das
convectivas
camadas mais baixas da atmosfera, provocando uma ascensão
brusca do ar quente e úmido. Elas ocorrem em pequenas áreas,
com curta duração e elevada intensidade.
Quadro 2 - Tipos de precipitação. Fonte: Santos et al. (2007).

Figura 9 – Chuvas frontais ou ciclônicas. Fonte: Arruda (2008).

Figura 10 – Chuvas orográficas ou de relevo. Fonte: Arruda (2008).
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Figura 11 – Chuvas convectivas ou de convecção. Fonte: Arruda (2008).

Segundo Santos et al. (2007) a ocorrência de enxurradas ou enchentes urbanas
está associada à precipitação do tipo convectiva.
Para Piccilli (2007) a previsão da distribuição temporal e espacial da precipitação é
um pré-requisito importante em sistemas de recursos hídricos, principalmente
quando se necessita de antecedências maiores do que o tempo de concentração da
bacia.
Um componente do sistema climático da terra é representado pela interação entre a
superfície dos oceanos e a baixa atmosfera adjacente a ele. Os processos de troca
de energia e umidade entre eles determinam o comportamento do clima, e
alterações destes processos podem afetar o clima regional e global.
Dentre essas interações são importantes os fenômenos de El Niño e La Niña.
De acordo com o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC)
(2011) os eventos de El Niño e La Niña tendem a se alternar cada 3-7 anos, contudo
de um evento ao seguinte, o intervalo pode variar de 1 a 10 anos com as
intensidades dos eventos variando bastante de caso a caso (tabelas 4 e 5).
O El Niño representa o aquecimento anormal das águas superficiais e subsuperficiais do Oceano Pacífico Equatorial.
Segundo CPTEC (2011) com esse aquecimento do oceano e com o
enfraquecimento dos ventos, começam a ser observadas mudanças da circulação
da atmosfera nos níveis baixos e altos, determinando mudanças nos padrões de
transporte de umidade e, portanto, variações na distribuição das chuvas em regiões
tropicais e de latitudes médias e altas. Em algumas regiões do globo também são
observados aumento ou queda de temperatura.
A tabela 4 apresenta os anos de ocorrência de El Niño e seus efeitos.
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Tabela 4 – Ocorrências de El Niño
1877 - 1878
1888 - 1889
1896 - 1897
1899
1902 - 1903
1905 - 1906
1911 - 1912
1913 - 1914
1918 - 1919
1923
1925 - 1926
1932
1939 - 1941
1946 - 1947
1951
1953
1957 - 1959
1963
1965 - 1966
1968 - 1970
1972 - 1973
1976 - 1977
1977 - 1978
1979 - 1980
1982 - 1983
1986 - 1988
1990 - 1993
1994 - 1995
1997 - 1998
2002 - 2003
2004 - 2005
2006 - 2007
2009 - 2010
Fonte: Rasmusson e Carpenter 1983, Monthly Weather Review,
Ropelewski e Halpert 1987, Monthly Weather Review. Cold
episode sources Ropelewski e Halpert 1989, Journal of Climate
apud CPTEC, 2011.
Legenda:
Forte
Moderado
Fraco

O fenômeno El Niño favorece o aumento das temperaturas nas águas do Oceano
Atlântico e no litoral há o aumentando do nível de umidade, o que colabora com o
excesso de chuvas conforme figuras 12 e 13.

Figura 12 – Principais impactos do fenômeno El Niño no período do verão no Brasil. Fonte:
CPTEC (2011).
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Figura 13 – Principais impactos do El Niño no período do inverno no Brasil. Fonte: CPTEC
(2011).

Evangilista (2005) verificou que algumas ocorrências do fenômeno El Niño
coincidiram com períodos de altas precipitações na cidade de Camaquã no Rio
Grande do Sul, com incremento das enchentes e suas consequências.
Comparando-se as tabelas 4 e 5 há a proporcionalidade entre o índice pluviométrico
e a quantidade de pontos alagados na cidade de São Paulo, dessa forma havendo o
aumento da quantidade de precipitações haverá o aumento dos pontos de
alagamentos.
Tabela 5 – Ocorrências de alagamentos em São Paulo entre 1998 e 2010.
Ocorrências de Alagamento
Período
1998/1999
1999/2000
2000/2001
2001/2002
2002/2003
2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
Média
Fonte: CGE (2010).

Nov

Dez

Jan

Fev

Mar

Abr

Total

7
37
109
69
208
31
174
115
225
90
96
114
106

163
93
217
186
181
67
162
197
261
85
137
270
168

175
403
239
249
324
149
331
378
69
217
245
537
276

467
206
177
83
140
160
105
58
260
192
210
377
203

240
94
248
265
143
58
162
378
184
86
120
150
177

29
3
24
35
22
86
138
19
51
66
17
48
45

1081
836
1014
887
1018
551
1072
1145
1050
736
825
1496
976

Anos com
El Niño

X
X
X

X
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Outro fenômeno importante é La Niña que, segundo o CPTEC (2011), normalmente
ocorre com frequências entre 2 a 7 anos, mas tem ocorrido em menor frequência
que o El Niño durante as últimas décadas. Além do mais, os episódios La Niña têm
períodos de aproximadamente 9 a 12 meses, e somente alguns episódios persistem
por mais que 2 anos. Outro ponto interessante é que os valores das anomalias de
temperatura da superfície do mar em anos de La Niña têm desvios menores que em
anos de El Niño, ou seja, enquanto observam-se anomalias de até 4 a 5ºC acima da
média para El Niño, em anos de La Niña as maiores anomalias observadas não
chegam a 4ºC abaixo da média.
A tabela 6 apresenta os anos de ocorrência de La Niña e seus efeitos.
Tabela 6 – Anos de ocorrências de La Niña.
1886

1903 - 1904

1906 - 1908

1909 - 1910

1916 - 1918

1924 - 1925

1928 - 1929

1938 - 1939

1949 - 1951

1954 - 1956

1964 - 1965

1970 - 1971

1973 - 1976

1983 - 1984

1984 - 1985

1988 - 1989

1995 - 1996

1998 - 2001

2007 - 2008

-

Fonte: Rasmusson e Carpenter 1983, Monthly Weather Review,
Ropelewski e Halpert 1987, Monthly Weather Review. Cold episode
sources Ropelewski e Halpert 1989, Journal of Climate apud CPTEC,
2011.
Legenda:
Forte
Moderado
Fraco

O fenômeno La Niña favorece o declínio das temperaturas e provoca chuvas mais
distribuídas. Assim, ao invés de apresentar ondas de calor e temporais em todos os
finais de tarde, há as passagens de frentes frias, inclusive com a formação do
sistema conhecido como zona de convergência do Atlântico Sul, fenômeno
ocasionado por uma frente fria estacionada sobre parte da Região Sudeste,
provocando períodos de chuvas intensas e contínuas. Esse fenômeno é observado
nas figuras 14 e 15.
Com a influência de La Niña os verões e outonos costumam ser úmidos, porém com
temperaturas máximas abaixo das referências normais. Apesar da alta umidade não
ocorre precipitações altas, pois calor extremo demora um pouco mais para retornar.

31

Figura 14 – Principais impactos do La Niña no período do verão no Brasil. Fonte: CPTEC
(2011).

Figura 15 – Principais impactos do La Niña no período do inverno no Brasil. Fonte: CPTEC
(2011).

Para uso no modelo proposto nesta pesquisa serão considerados os impactos de El
Niño e La Niña na região em análise.
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3.1.2.2 Permeabilidade e rugosidade do solo

Segundo Pietro (2000) a permeabilidade é a propriedade que o solo tem em permitir
o escoamento da água por ele, o conhecimento da permeabilidade do solo é
importante para compreender a capacidade de retenção de água, para drenagem do
solo. O valor da permeabilidade depende do tipo do solo, de seu índice de vazios, do
fluído que o percola e da temperatura, pois quanto maior a temperatura menor é a
viscosidade da água e, portanto mais facilmente ela escoa pelos vazios do solo.
Sendo o índice de vazios a relação entre o volume de vazios (espaços) e volume da
parte sólida.
De acordo com Pietro (op. cit.) o cálculo do coeficiente de permeabilidade, ou
condutividade hidráulica como citado por Tomaz (2002) se baseia na Lei de Darcy
(1856), na qual a velocidade de percolação é diretamente proporcional ao gradiente
hidráulico. De acordo com Tomaz (op. cit.) a passagem da água da superfície para o
interior do solo é conhecida como infiltração.
Os graus de permeabilidade em função do coeficiente de permeabilidade são
apresentados no quadro 3.
Grau de permeabilidade
Coeficiente de permeabilidade (cm/s)
Elevado
Superior a 10-1
Médio
10-3 a 10-1
Baixo
10-5 a 10-3
Muito baixo
10-7 a 10-5
Praticamente impermeável
Menor que 10-7
Quadro 3 - Graus de permeabilidade. Fonte: Pietro (2000).

No quadro 4 são apresentados exemplos de materiais, seus respectivos coeficientes
de permeabilidade e seus graus de permeabilidade para uso proposto nesta
pesquisa.
Materiais
Coeficiente de permeabilidade (cm/s)
Cascalho
10-2 a 1
Areia
10-3 a 10-1
Areias muito finas, siltes
10-5 a 10-3
Silte, silte arenoso, areia argilosa
10-6 a 10-4
Argila
10-9 a 10-6
Quadro 4 - Materiais e graus de permeabilidade. Fonte: Pietro (2000).

Santos et al. (2007) consideram que em superfícies permeáveis, como áreas com
cobertura vegetal, há melhor infiltração da água de chuva, restando pouco ou
nenhuma água para escoamento superficial. Superfícies impermeáveis, como áreas
asfaltadas, estacionamentos pavimentados, coberturas das edificações, têm pouca
infiltração e muito escoamento superficial. Portanto a impermeabilização das
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superfícies é um importante fator de agravamento das inundações enquanto que a
manutenção de superfícies permeáveis reduz as inundações.
Tucci (2003) assim como Cunha (2007) consideram que os alagamentos e as
inundações são consequências diretas de áreas urbanas com deficiência na
drenagem das águas precipitadas devido à ocupação humana. Nessa situação há
um aumento da impermeabilizarão do solo sem a preocupação da natural e
adequada infiltração da água no solo.
Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (DNIT, 2005) a
retenção de parte da chuva nas depressões do solo e sua infiltração são os
principais fatores que afetam a relação chuva-deflúvio, determinando a porção
escoada como deflúvio superficial.
Ainda conforme o DNIT (op. cit.) a sequência das diversas intensidades de chuva no
tempo atua em conjunto com o processo de infiltração, de modo que só ocorre
excesso de deflúvio superficial nos intervalos em que a intensidade de chuva excede
largamente a taxa de infiltração e as depressões do solo começam a transbordar.
O DNIT (2005) verificou que há outros fatores como o depósito de detritos vegetais
na superfície e a textura superficial do solo que também influenciam no valor de
coeficiente de deflúvio, variando para cada tempestade.
O DNIT (op. cit.) considera quatro grupos hidrológicos de solos que estão
relacionados com permeabilidades relativas das camadas inferiores, após um
prolongado período de chuvas intensas, independentemente da cobertura vegetal,
conforme descrito a seguir:
a) Grupo A – Potencialidade mínima para formação de deflúvio superficial. Inclui
areias em camadas espessas com muito pouco silte e argila. Segundo
McCuen (1998) sua capacidade mínima de infiltração é de 7,62 a 11,43mm/h;
b) Grupo B – Principalmente solos arenosos menos espessos que no grupo A,
porém apresentam infiltrações acima da média, após intenso umedecimento
prévio. Segundo McCuen (1998) sua capacidade mínima de infiltração é de
3,81 a 7,62mm/h;
c) Grupo C – Compreende solos pouco profundos e solos contendo bastante
argila e colóides, no entanto, menos que no grupo D. O grupo apresenta
infiltração abaixo da média, após pré-saturação. Segundo McCuen (1998) sua
capacidade mínima de infiltração é de 1,27 a 3,81mm/h;
d) Grupo D – Potencial máximo para formação do deflúvio superficial. O grupo
inclui em sua maioria, argilas de alto valor de expansão, incluindo também
alguns solos pouco profundos, com sub-horizontes quase impermeáveis,
próximos da superfície. Qualquer tipo de solo em terreno plano, com fraca
rede de drenagem, acaba enquadrando-se nesse grupo, após um período
prolongado de chuvas que eleva o nível do lençol freático para a superfície.
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Segundo McCuen (1998) sua capacidade mínima de infiltração é de 0 a
1,27mm/h.
É importante destacar que o solo atingirá um ponto de saturação, a partir do qual
haverá aumento no escoamento superficial e a possibilidade de inundações
aumentará.
Para Tucci (2003) devido à impermeabilização do solo por meio de telhados, ruas,
calçadas e pátios, a água que infiltrava passará a escoar pelos condutos
aumentando o escoamento superficial. Dessa forma, o volume que escoava
lentamente pela superfície do solo e ficava retido pelas plantas, com a urbanização,
passa a escoar no canal, exigindo maior capacidade de escoamento das seções.
Ainda de acordo com Tucci (op. cit.) antes da urbanização 50% das águas pluviais
percola o solo, 10% escoa pela superfície e 40% evapora, conforme apresentado na
figura 16.

Figura 16 – Escoamento das águas pluviais antes da urbanização. Fonte: Tucci (2003).

Conforme o mesmo autor após a urbanização 35% escoa pela superfície e 40%
escoa pelos esgotos pluviais, 25% evapora, conforme apresentado na figura 17.
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Figura 17 – Escoamento das águas pluviais após a urbanização. Fonte: Tucci (2003).

Comparando-se as figuras 16 e 17 o escoamento superficial passou de 10% para
35%, assim aumentando a possibilidade de alagamento, enchente e inundação, pois
a tendência dessa água é escoar para um corpo hídrico.
Segundo Tucci (2003) a remoção da vegetação natural e a impermeabilização
provocam aumento das vazões máximas em até 7 vezes (figura 18) e da sua
frequência devido ao aumento da capacidade de escoamento através de condutos e
canais e impermeabilização das superfícies.
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Figura 18 - As curvas fornecem o valor de R, aumento da vazão média de inundação em
função da área impermeável e da canalização do sistema de drenagem. Fonte: Tucci
(2003).

3.1.2.3 Infraestrutura

Segundo DNIT (2005):
Para as obras de engenharia, a segurança e durabilidade frequentemente se associam
a tempo ou período de recorrência ou retorno, cujo significado se refere ao espaço de
tempo em anos onde provavelmente ocorrerá um fenômeno de grande magnitude,
pelo menos uma vez. No caso dos dispositivos de drenagem, este tempo diz respeito
a enchentes de projeto que orientarão o dimensionamento, de modo que a estrutura
indicada resista a essas enchentes sem risco de superação, resultando desta forma a
designação usual de descarga de projeto (DNIT, 2005).

As intervenções em rios caso não sejam realizadas de forma correta, podem
aumentar o risco de inundações e alagamentos. Segundo Tucci (2007) a ampliação
da seção de medição produz redução da declividade da linha de água e redução de
níveis para montante (figura 19). Estas obras devem ser examinadas quanto à
alteração que podem provocar na energia do rio e na estabilidade do leito. Os
trechos de montante e jusante das obras podem sofrer sedimentação ou erosão de
acordo com alteração produzida.
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Figura 19 – Modificações no rio. Fonte: Tucci (2007).

Por outro lado, intervenções em rios são necessárias para redução dos impactos
das enchentes e inundações, como por exemplo, a inserção de bacias de retenção
(piscinões) nos córregos afluentes justifica-se pela necessidade de controlar os
aportes de cheias à calha principal do rio e, consequentemente, à calha do rio a
jusante.
As construções de barragens elevam riscos de inundações e alagamentos de
grande porte, podendo levar a grandes prejuízos materiais e óbitos, casa ocorram
rompimentos por diversos fatores como falta de manutenção, idade avançada da
obra ou falhas em projeto.
Para uso no modelo proposto nesta pesquisa será considerado como ruim a
existência de barragens a montante do local em análise, pois deve ser suposta a
possibilidade de rompimento da barragem e inundação de áreas a jusante.
O quadro 5 apresenta os valores mínimos de períodos de retorno para barragens.
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Obra

Barramento(b) ou
barragem

Dimensões Dimensões
(m)(a)
(m)(a)

TR (anos)

Nível de risco de
inundação

h

L

h<5

L ≤ 200

100

Elevado

5 < h ≤ 15

200 < L ≤
500

1000

Médio

h > 15
L > 500
10000 ou PMP(c)
Baixo
Quadro 5 – Valores mínimos de períodos de retorno para barragens. Fonte: DAEE (2006),
adaptado pelo autor (2012).
Legenda: (a) “h” é a altura do maciço a partir do talvegue (linha formada pela intersecção
das duas superfícies formadoras das vertentes de um vale. É o local mais profundo do vale,
onde correm as águas de chuva, dos rios e riachos) e “L” é o comprimento do maciço. (b) O
tempo de retorno poderá ser maior de acordo com as ocupações à jusante para redução de
risco de acidente. (c) PMP é a precipitação máxima provável.

Segundo Tucci (2003), quando existe uma barragem projetada para abastecimento
de água, irrigação ou energia elétrica, geralmente o objetivo é manter o volume do
reservatório o mais alto possível. Nestas condições a capacidade de amortecer as
inundações é mínima.
De acordo com Tucci (op. cit.) os diques são muros laterais de terra ou concreto,
inclinados ou retos, construídos a uma certa distância das margens, que protegem
as áreas ribeirinhas contra o extravasamento. Os efeitos de redução da largura do
escoamento, confinando o fluxo, são o aumento do nível de água na seção para a
mesma vazão, aumento da velocidade e erosão das margens e da seção e redução
do tempo de viagem da onda de cheia, agravando a situação de outras seções a
jusante. Na construção de diques para a proteção de áreas agrícolas, o risco de
colapso adotado pode ser mais alto que em áreas urbanas.
Como exemplo (figura 20), temos as fortes chuvas em Pernambuco e Alagoas em
18/06/2010 houve o rompimento de barragens privadas situadas na bacia dos rios
Canhoto (PE) e Mundaú (PE e AL). O resultado do rompimento foi a morte de 44
pessoas e a retirada de mais de 40 mil pessoas de suas casas.
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Figura 20 – Rio Mundaú na cidade de Rio Largo, Alagoas. Fonte:
http://www.veja.abril.com.br (2010).

Para determinação do rompimento de uma obra civil calcula-se a probabilidade de
ocorrência em função do tempo de retorno e dentro de sua vida útil.
Segundo o DNIT (2005), a definição teórica do risco de ruptura (falha) de uma obra
em que a probabilidade de ocorrer uma descarga de projeto com tempo de
recorrência (tempo de retorno) dentro da vida útil da obra fixada em anos, é dada
pela equação 1:
Equação 1

Onde:
J: Probabilidade de ocorrência de ruptura (falha)
TR: Tempo de retorno
n: vida útil da obra

A figura 21 representa o risco de ocorrência de uma enchente maior.
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Figura 21 – Risco de ocorrência de enchente maior. Fonte: DNIT (2005).

No quadro 6 são apresentadas as probabilidades de ocorrência de ruptura (falha) de
uma obra civil em função do tempo de retorno.
TR (anos)

Vida útil da obra (anos)
2
5
25
50
100
2
75%
97%
99,9%
99,9%
99,9%
5
36%
67%
99,9%
99,9%
99,9%
10
19%
41%
93%
99%
99%
25
25%
18%
64%
87%
98%
50
40%
10%
40%
64%
87%
100
2%
5%
22%
39%
63%
500
0,4%
1%
5%
9%
18%
Quadro 6 - Probabilidades de ocorrência de ruptura (falha) de uma obra civil em função do
tempo de retorno. Fonte: Tomaz (2002).
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Chin (2000) apresenta no quadro 7 as relações entre potenciais de perdas e
períodos de retorno com relação ao tipo de obra civil.
Tipos de obras

Potencial de danos devido à
inundações
Coletor de águas pluviais
Impede o tráfego
em estradas
Custos de atrasos dos
veículos
Coletor urbano de ruas
Impede acesso de emergência
Custo de contorno e
Custos de atrasos dos
veículos
Controle rural de
Danos às estradas de
inundação
rodagem
Danos às plantações
Controle urbano de
Danos às propriedades
inundação
Danos a infraestrutura
Quadro 7 - Períodos de retornos usuais. Fonte: Chin (2000).

Período de retorno (anos)
2a5

10 a 25

25 a 50

100

O quadro 8 apresenta os períodos de retorno para diferentes ocupações de áreas.
Tipos de obras
Microdrenagem
Microdrenagem
Microdrenagem
Microdrenagem
Microdrenagem
Microdrenagem
Macrodrenagem

Ocupação do solo
Período de retorno (anos)
Residencial
2
Comercial
5
Edifícios públicos
5
Aeroportos
2a5
Comercial, artéria de tráfego
5 a 10
Industrial
50 a 100
Áreas comerciais e
50 a 100
residenciais
Macrodrenagem
Área de importância
500
específica
Quadro 8 – Períodos de retorno para diferentes ocupações de áreas. Fonte: Tomaz (2002),
adaptado pelo autor (2012).

Segundo o Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo DAEE (2006) a escolha do período de retorno para o dimensionamento de uma obra
é importante devido às perdas diretas e indiretas que possam sofrer por eventos
críticos, como enchentes.

Tipos de canais e seus revestimentos

Em projetos de obras hidráulicas o DAEE (op. cit.) considera os valores mínimos de
tempo de retorno conforme apresentados no quadro 9.
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Obra

Canalização

Seção geométrica

A céu
Trapezoidal
aberto
Retangular
Contorno fechado
Qualquer

TR (anos)
Área
Área
urbana
rural
(a)
50
100
100
100
100(b)

Nível de risco de
inundação
Elevado
Alto
Alto
Alto

Travessias: pontes,
bueiros e qualquer
estrutura afim
Quadro 9 – Valores mínimos de períodos de retorno em canalizações e travessias. Fonte:
DAEE (2006), adaptado pelo autor (2012).
Legenda: (a) Análise caso a caso em tempos de retornos menores. (b) Para rodovias de
menor importância e obras de menor porte e risco poderão ser utilizados tempos de retornos
menores que 100 anos (TR ≥ 25 anos), com análise de caso a caso.

Para o quadro 9 considera-se, conforme figuras 22 e 23:





Borda livre: f;
Canais a céu aberto: f ≥ 10% da lâmina líquida de cheia (H TR), com f ≥ 0,4m;
Canais em contorno fechado: f ≥ 0,2HTR;
Travessias: estruturas que permitem a passagem de uma margem à outra de
um curso d’água (ou lago) a pessoas animais, veículos, água, gás,
combustível, energia elétrica, etc., exemplo conforme figura 23.

Figura 22 – Canalização trapezoidal em concreto com fundo natural. Fonte: DAEE (2006).
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Figura 23 – Ponte (travessia aérea), onde N.A. proj. é o nível de água de projeto da
canalização. Fonte: DAEE (2006).

As canalizações a céu aberto podem ter os seguintes revestimentos:



Canais trapezoidais: terra, enroncamento, gabião, pedra argamassa com
fundo natural, concreto com fundo natural, concreto;
Canais retangulares: gabião, pedra argamassa, terra armada, concreto.

Segundo o DAEE (2006) os valores de velocidades máximas permissíveis relativas a
alguns tipos de revestimentos usados em canalizações estão no quadro 10. Para
uso no modelo proposto nesta pesquisa serão considerados os níveis de risco em
função dessas velocidades.
Revestimento
Vmáx (m/s)
Terra
1,5
Gabião
2,5
Pedra argamassada
3,0
Concreto
4,0
Quadro 10 – Limites superiores para velocidades em canais. Fonte: DAEE (2006).

Com os valores do quadro 10 pode-se observar um canal e identificar se ele poderá
levar mais ou menos tempo, para escoamento da água, assim avaliando os riscos
de inundação.
Segundo Tomaz (2002) o reservatório de detenção ou piscinão é um reservatório
aberto ou fechado que tem por função regular a vazão de saída num valor desejado,
de maneira a atenuar os efeitos a jusante da vazão de entrada.
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Manutenção

a) Construção de redes de drenagem artificial
As redes de drenagens pluviais provocam significativo aumento de escoamento e
antecipação do pico de cheias.
b) Ocupação de áreas ribeirinhas
A ocupação de áreas ribeirinhas, locais naturais para armazenamento temporário
das águas das cheias, causa aumento das áreas inundadas, pois a água
necessita de espaço para se acomodar.
c) Infraestrutura desorganizada
Tucci (2003) considera a forma desorganizada como a infraestrutura urbana é
implantada, tais como:



pontes e taludes de estradas que obstruem o escoamento;
redução de seção do escoamento por aterros de pontes e para
construções em geral;
 deposição e obstrução de rios, canais e condutos por lixos e sedimentos;
 projetos e obras de drenagem inadequadas, com diâmetros que diminuem
para jusante, drenagem sem esgotamento, entre outros.
d) Ocupação desordenada de encostas e criação de assentamentos precários
A ocupação desordenada de encostas principalmente por favelas é fator
importante para o acréscimo dos volumes superficiais de escoamento e a grande
quantidade de resíduos sólidos produzidos pelas áreas ocupadas. Esses
materiais obstruem total ou parcialmente sistemas de drenagem, degradam a
qualidade da água. Onde há encostas ocupadas aumenta o risco de movimentos
de massa, devido às intervenções e o tratamento desordenado da drenagem.
O acréscimo da produção de sedimentos devido à falta de proteção das
superfícies e a produção de resíduos sólidos (lixo) carreados para corpos hídricos
causam assoreamento.
O aumento dos sedimentos e resíduos sólidos é um problema sério tendo em
vista que eles obstruem os sistemas de captação pluvial, reduzem a seção
hidráulica de rios e córregos, aumentando as inundações e alagamentos.
e) Manutenção de sistemas de drenagem
Conforme informação disponível na homepage da Uol (2011) o destino do
equivalente a cerca de 400 piscinas olímpicas de lixo e resíduos no trecho
metropolitano do rio Tietê ficou sem limpeza entre 2006, 2007 e parte de 2008.
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A gestão pública da limpeza de rios, córregos, sistemas pluviais é de fundamental
importância para a redução de inundações e alagamentos na cidade. Na foto 1 há
o exemplo de bueiro sem manutenção e limpeza obstruído com resíduos sólidos.
Na foto 2 o mesmo bueiro durante chuva, podendo-se observar a não captação
da água.

Foto 1 – Bueiro sem manutenção, São Paulo. Fonte: Palmas Jr (2012).

Foto 2 – Bueiro sem manutenção em momento de chuva, São Paulo. Fonte: Palmas Jr
(2012).
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3.2 Sistemas de proteção da propriedade

A bomba de recalque deve ter motor a combustão a diesel instalada de forma que a
água não a atinja, ou com motor elétrico alimentado por gerador a combustão a
diesel, sendo que o motor e o gerador devem ser instalados de forma que a água
não os atinja. Os motores a diesel devem ser utilizados, pois há possibilidade de
falta de energia na área inundada, além do fato de serem mais confiáveis que os
motores a gasolina.
De acordo com a Lei nº 12.526, de 02 de janeiro de 2007, promulgada nos termos
do artigo 28, § 8º, da Constituição do Estado de São Paulo é obrigatória a
implantação de sistema para a captação e retenção de águas pluviais, coletadas por
telhados, coberturas, terraços e pavimentos descobertos, em lotes, edificados ou
não, que tenham área impermeabilizada superior a 500m², com os seguintes
objetivos:


reduzir a velocidade de escoamento de águas pluviais para as bacias
hidrográficas em áreas urbanas com alto coeficiente de impermeabilização do
solo e dificuldade de drenagem;



controlar a ocorrência de inundações, amortecer e minimizar os problemas
das vazões de cheias e, consequentemente, a extensão dos prejuízos;



contribuir para a redução do consumo e o uso adequado da água potável
tratada.

O reservatório de acumulação deve ter capacidade calculada com base na seguinte
equação 2:
Equação 2

Onde
V: volume do reservatório em metros cúbicos;
Ai: área impermeabilizada em metros quadrados;
IP: índice pluviométrico igual a 0,06 m/h;
t: tempo de duração da chuva igual a 1h.
O sistema deve ser composto por condutores da água captada por telhados,
coberturas, terraços e pavimentos descobertos até o reservatório, e por condutores
de liberação da água acumulada no reservatório.
A água contida no reservatório deverá infiltrar-se no solo, preferencialmente, e/ou
ser despejada na rede pública de drenagem, uma hora após a chuva, e/ou ser
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utilizada em finalidades não potáveis, caso as edificações tenham reservatório
específico para essa finalidade.
As válvulas de retenção devem ser instaladas em situações em que os efluentes são
lançados diretamente no corpo hídrico por meio de tubulações. Essas válvulas
evitam que ocorra refluxo e a água inunde a propriedade em análise.
As comportas tem a função de impedir que a propriedade seja invadida pela água de
inundação, devendo ter altura maior que a altura de inundação.
Os planos de emergências (local e público) são importantes para mitigação ou
eliminação dos impactos das inundações.

Plano de emergências para inundações

Para a elaboração de um plano de emergência contra inundações é necessário
realizar uma análise preliminar dos riscos, buscando identificá-los, relacioná-los e
representá-los em planta de risco de inundação.
O plano de emergência contra inundação deve contemplar, no mínimo, as
informações detalhadas da edificação e os procedimentos básicos de emergência
em caso de inundação.
É importante a realização de cenários de inundação levando em conta a retirada das
pessoas, inclusive pessoas portadoras de necessidades especiais, recursos
humanos disponíveis no local, rotas para saída do local.
Os procedimentos básicos de emergência em caso de inundação devem
contemplar, no mínimo, os seguintes aspectos:


Alerta: identificada uma situação de emergência, qualquer pessoa pode, pelos
meios de comunicação disponíveis ou sistema de alarme, alertar os
ocupantes e o apoio externo.



Análise da situação: após o alerta, deve ser analisada a situação, desde o
início até o final da emergência, e desencadeados os procedimentos
necessários, que podem ser priorizados ou realizados simultaneamente, de
acordo com os recursos materiais e humanos, disponíveis no local.



Apoio externo: o Corpo de Bombeiros e/ou outros órgãos locais devem ser
acionados de imediato, que deve ser informado sobre a situação de
emergências.



Primeiros socorros: prestar os primeiros socorros às possíveis vítimas,
mantendo ou estabelecendo suas funções vitais (SBV – suporte básico da
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vida, RCP – reanimação cardiopulmonar etc.), até que se obtenha o socorro
especializado.


Eliminar os riscos: por meio do corte das fontes de energia (elétrica etc.) e do
fechamento das válvulas d s tubulações (GLP, oxiacetileno, gases, produtos
perigosos, etc.), quando possível e necessário, da área sinistrada atingida ou
geral.



Abandono de área: proceder ao abandono da área parcial ou total, quando
necessário, conforme comunicação preestabelecida, conduzindo a população
fixa e flutuante para o ponto de encontro, ali permanecendo até a definição
final da emergência. O plano deve contemplar ações de abandono para
portadores de deficiência física permanente ou temporária, bem como as
pessoas que necessitem de auxílio (idosos, gestantes, etc.).

Além do plano de emergências local é necessário que seja conhecido o plano de
emergências da região, elaborado por órgãos como defesa civil, prefeituras,
governos estaduais, órgãos ambientais, entre outros.

3.3 Estimativa de perdas para riscos de inundações

De acordo com o Sistema de Informações para o Gerenciamento de Recursos
Hídricos do Estado de São Paulo (SigRH, 2012) a quantificação dos benefícios
decorrentes da implantação de uma obra de drenagem urbana constitui-se numa
das atividades mais complexas dentro do planejamento das ações de reduzir ou
eliminar os efeitos provocados por enchentes e inundações. Isto porque a
tangibilidade de tais benefícios é restrita. Um dos enfoques mais adotados refere-se
à quantificação dos danos evitados quanto aos aspectos de bens, propriedades,
atrasos nos deslocamentos e demais prejuízos. As questões relativas aos benefícios
decorrentes da redução nos índices de doenças e mortalidade, melhoria das
condições de vida, impactos na paisagem, são de quantificação bem mais difícil,
porém mesmo assim deve ser buscada a sua avaliação.
Para tanto, na definição dos benefícios monetários do controle das inundações é
feita uma simulação do mercado do controle das inundações. A simulação consiste
na verificação de quanto os indivíduos atingidos estariam dispostos a pagar, para
prevenir os danos que as inundações provocam. Essa quantia seria igual, no
máximo, ao dano esperável na área.
Esses danos são estabelecidos por meio de uma pesquisa realizada na área
inundável, com avaliação dos seguintes itens: danos causados às edificações,
equipamentos, produção, processo produtivo, pessoas e bens em geral. Outros
danos que devem ser levados em conta são os que, apesar de não atingir a área
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diretamente inundada, afetam tanto o processo produtivo como a população em
geral, através de sobrecarga no sistema viário, em equipamentos públicos fora da
área afetada, por aumento de tempo e de custo dos deslocamentos.
Os danos da área diretamente afetada podem ser estimados a partir de danos
históricos levantados na área inundada em estudo ou, mais expeditamente, por meio
de fórmulas empíricas definidas para situações de inundação similares.
O SigRH (2012) considera os danos indiretos como sendo uma porcentagem dos
diretos, de acordo com o tipo de ocupação; na tabela 7 são apresentadas estas
percentagens.
Tabela 7 - Danos indiretos em relação aos danos diretos, de acordo com o tipo de ocupação
Ocupação
Porcentual de danos indiretos sobre
danos diretos (%)
Residencial
15
Comercial
37
Industrial
45
Serviços
10
Propriedades públicas
34
Agricultura
10
Autoestrada
25
Ferrovias
23
Médias
25
Fonte: SigRH (2012).

Para o cálculo dos danos diretos, uma das formas mais utilizadas é a equação 3
desenvolvida por JAMES (1972) apud TUCCI (1994), onde os danos diretos em
edificações nas áreas urbanas, incluindo o conteúdo e áreas adjacentes tais como
jardins e quintais, variam linearmente com a altura da inundação e com o coeficiente
Kd.
Equação 3

Onde:
Cd = dano direto;
Kd = 0,15/m, coeficiente médio referente ao tipo de construção;
Me = valor de mercado das edificações por unidade de área;
h = altura da inundação;
U = proporção de ocupação da área de ocupação desenvolvida e a área total
inundada;
A = área inundada.
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3.4 Processos de análise e avaliação de riscos

As áreas de engenharias de riscos das seguradoras tem fundamental importância
em todo o processo de gestão de riscos de suas carteiras de clientes, pois, em
geral, são elas que identificam, analisam e avaliam os riscos, propondo melhorias,
monitoram e realizam as comunicações as áreas de subscrição, que por sua vez
comunicam aos corretores de seguros. Cada seguradora tem seus próprios
procedimentos e critérios de análises e avaliações de riscos, contudo são
semelhantes com os praticados pelo mercado segurador.

3.4.1 Análise e avaliação de riscos conforme a norma Australian and New
Zealand Standard (AS/NZS) 4360

De acordo com a norma Australian and New Zealand Standard (AS/NZS) 4360
(1999) risco é a medida de perdas materiais e/ou de danos à vida humana, devida à
combinação entre as frequências de ocorrências e a dimensões das perdas ou
danos (consequências), conforme equação 4:
Equação 4

Onde:
R = risco;
F = frequência de ocorrência;
C = consequências (perdas e/ou danos).
O perigo é uma condição (intrínseca), física ou química, com potencial para causar
danos às pessoas, às propriedades, ao meio ambiente ou à combinação de todos
eles.
Diferentemente do perigo, o risco pode ser gerenciado por meio de medidas para
redução de suas frequências de ocorrências, ou nas consequências ou em ambas.
Segundo a norma AS/NZS 4360 (1999) os principais elementos do processo de
gestão de riscos, como mostrado nas figuras 24 e 25 são os seguintes:
a) Estabelecimento dos contextos
O estabelecimento do contexto estratégico, do contexto organizacional e do
contexto da gestão de riscos nos quais os riscos serão avaliados definirá a
estrutura de análise.
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b) Identificação de risco
A identificação do que pode acontecer, por que e como, servem de base para
futuras análises.
c) Análise de risco
A análise deve considerar as várias consequências potenciais e a probabilidades
de tais consequências ocorrerem. Consequências e probabilidades podem ser
combinadas, a fim de se produzir o nível estimado de risco.
d) Avaliação de risco
Ao se comparar os níveis estimados de risco com critérios preestabelecidos,
torna-se possível a classificação dos riscos, a fim de identificar as prioridades da
gestão. Se os níveis de risco estabelecidos forem baixos, os riscos poderão cair
em uma categoria aceitável, o que poderá tornar desnecessário o tratamento
dos mesmos.
Uma forma de representar graficamente a avaliação de riscos é a matriz de
riscos, apresentada na figura 24, que é utilizada para definir os vários níveis de
riscos como o produto das categorias de probabilidade de danos segundo
apresentadas no quadro 11, e as categorias de severidade de danos segundo
apresentadas no quadro 12. Este é um mecanismo simples para aumentar a
visibilidade dos riscos e auxiliar a tomada de decisões de gestão.
Nível
A
B
C
D

Descritor
Quase certa
Provável
Possível
Pouco provável

E

Raro

Exemplo de descrições
Espera-se que ocorra na maioria das vezes
Provavelmente ocorrerá na maioria das vezes
Deverá ocorrer alguma vez
Poderá ocorrer alguma vez
Poderá ocorrer somente em circunstâncias
excepcionais

Quadro 11 – Probabilidades. Fonte: AS/NZS 4360 (1999).

A norma AS/NZS 4360 (1999) adota 5 níveis de consequências (enumeradas de
1 a 5), conforme quadro 12.
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Nível
Descrito
Exemplo de descrições
1
Insignificante
Sem danos, pequena perda financeira
2
Menor
Pequenos danos, média perda financeira
3
Moderado
Grandes danos, grandes perdas financeiras
4
Maior
Graves danos, alta perda financeira
5
Catastrófico
Danos catastróficos, enorme perda financeira
Quadro 12 – Consequências. Fonte: AS/NZS 4360 (1999).

O quadro 13 apresenta a matriz de riscos onde são relacionados o nível do risco e a
probabilidade de ocorrência, e como resultado tem-se a classificação do risco.

Probabilidades

1

Matriz de Riscos
Consequências
2
3
4

5

A
B
C
D
E
Quadro 13 - Matriz de riscos. Fonte: Elaborado pelo autor (2011). Legenda:
Risco bom
Risco regular
Risco ruim

Foi considerado como risco bom o local que não há risco de inundação, o risco
regular como sendo aquele em que há a possibilidade de inundação, e como risco
ruim aquele em que ocorrerá inundação.
O risco bom é aquele onde não há possibilidade de ocorrência de inundação. O risco
regular é aquele que há possibilidade de ocorrência de inundação, porém é baixa, e
se ocorrer, as perdas financeiras serão pequenas. O risco ruim é aquele cujas
perdas financeiras são altas.
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e) Tratamento de riscos
Aceitar e monitorar os riscos de baixa prioridade, no caso de outros riscos, é
necessário o desenvolvimento e implementação de um plano de gestão específico
que inclua a possibilidade de financiamento conforme apresentado na figura 24.

Figura 24 – Processo de tratamento de riscos. Fonte: Norma AS/NZS 4360 (1999).

f) Monitoramento e análise crítica
Deve-se monitorar e analisar criticamente o desempenho do sistema de gestão
de risco e as alterações que possam afetá-lo.
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g) Comunicação e consulta
A comunicação e consulta das partes envolvidas internas e externas, conforme
apropriado, em cada etapa do processo de gestão de riscos e em relação ao
processo como um todo são necessárias.

Figura 25 - Visão geral da gestão de riscos. Fonte: Norma AS/NZS 4360 (1999).

3.4.2 Análise e avaliação de riscos de alagamento e inundação conforme
procedimentos das seguradoras

Segundo Randall (2000) o processo decisório na subscrição inclui as seguintes
etapas:






Reunir organizar e analisar informações pertinentes à decisão;
Identificação e desenvolvimento de alternativas de curso de ação;
Avaliação das alternativas;
Seleção de uma das alternativas;
Implantação e monitoramento da alternativa selecionada.

Na área de seguros as identificações e informações são obtidas por meio de visitas
técnicas aos locais a serem cobertos pelas apólices de seguros. As análises e
avaliações dos riscos são realizadas por profissionais de ensino médio, por técnicos,
tecnólogos, arquitetos e engenheiros, conhecidos no mercado como inspetores de
riscos ou engenheiros de riscos. São profissionais próprios das corretoras ou
seguradoras, ou prestam serviços de forma terceirizada.
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Os resultados dos trabalhos desses profissionais são relatórios: descritivo, avaliação
de riscos e de recomendações de melhorias. Atualmente, por conhecimento do
autor, no mercado segurador não há um padrão de relatório, cada empresa possui
seu próprio modelo, porém algumas empresas utilizam o modelo conforme indicado
no quadro 14.

Continua...
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Continuação...

Continua...
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Continuação...

Quadro14 – Laudo de inspeção de alagamento e desmoronamento. Fonte: Bookmix_7100
(2008).

Pela análise do laudo apresentado no quadro 14 é definida a aceitação ou não do
risco, o carregamento do prêmio, as medidas que o segurado deverá tomar para
minimizar ou eliminar o risco.
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3.5 Seguros

Neste item da revisão bibliográfica serão abordados os temas referentes à operação
de seguradoras, à cobertura de seguros para inundação e alagamento nos Estados
Unidos, na União Europeia e referente aos seguros no Brasil.

3.5.1 Princípios dos seguros

O objetivo específico do seguro é restabelecer o equilíbrio econômico perturbado,
sendo vedada, por lei, a possibilidade de dar lucro ao segurado, ou seja,
reestabelecer as condições do segurando antes da ocorrência de algum evento.
O seguro nasce da convergência de duas virtudes do ser humano: a boa fé e a
solidariedade. A credibilidade da palavra do segurado e do segurador, o primeiro ao
declarar suas condições pessoais na contratação da apólice de seguro, e o segundo
ao prometer proteção e reposição de bens e rendas ou reparação de danos
segurados, e o vínculo entre pessoas que decidem repartir entre si o preço da
proteção à vida, ao patrimônio e às rendas, em face da imprevisibilidade do risco
individual e do infortúnio.
Ao distribuir risco entre muitos, provendo a possibilidade de proteção, o seguro
cumpre importante função social e econômica. Cada um contribui com pouco, de
acordo com seu nível de risco, para fazer face ao risco que é comum, e garantir-se
do infortúnio incerto e futuro, no momento em que ele se individualiza. Cria-se,
então, com base nessa divisão solidária, um fundo social e econômico que é
administrado pelas seguradoras, destinado ao enfrentamento do risco fortuito e das
ameaças à vida, à saúde e ao patrimônio das famílias e empresas.
O risco como evento ou acontecimento possível, futuro e incerto é uma parte na qual
o segurado, transfere a possibilidade de perda financeira para outra parte, a
seguradora, transferindo o risco e não o bem.
O segurado como sendo a pessoa física ou jurídica em nome de quem se faz o
seguro, podendo ser estipulante ou beneficiário:
a) O estipulante é a pessoa física ou jurídica que contrata apólice coletiva de
seguros, ficando investida dos poderes de representação dos segurados
perante a seguradora conforme o art. 801 do Código Civil Brasileiro;
b) O beneficiário é a pessoa física (natural) ou jurídica designada pelo segurado
para receber as indenizações devidas pelo segurador ou, ainda, as pessoas
legalmente reconhecidas como habilitadas para este fim.
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O segurador é a pessoa jurídica que assume a responsabilidade por riscos
contratados e paga indenização ao segurado, ou ao(s) seu(s) beneficiário(s), no
caso de ocorrência de sinistro coberto.
O corretor de seguros é a pessoa física devidamente credenciada por meio de curso
e exame de habilitação profissional, autorizada pelos órgãos competentes a
promover a intermediação de contrato de seguros e sua administração.
A figura 26 apresenta o fluxo operacional entre segurado, corretor de seguros e
seguradora.

Figura 26 - Fluxo operacional entre segurado, corretor de seguros e seguradora. Fonte:
Elaborada pelo autor (2012).

A responsabilidade assumida pela seguradora é a obrigação no sentido de reparar
os danos causados ao segurado, proporcionando que retome sua situação anterior à
ocorrência do sinistro, considerado como o acontecimento do evento previsto e
coberto no contrato. Contudo a obrigação é limitada ao valor da importância
segurada (IS).
A importância segurada é o valor monetário atribuído ao patrimônio ou às
consequências econômicas do risco sob a expectativa de prejuízos, para o qual o
segurado deseja a cobertura de seguro, ou seja, é o limite de responsabilidade da
seguradora, que, nos seguros de coisas, não deverá ser superior ao valor do bem.
O prêmio é a soma em dinheiro, paga pelo segurado à seguradora para que esta
assuma a responsabilidade de um determinado risco. É um elemento importante do
contrato de seguro, sendo que a falta de pagamento implica a dispensa da
obrigação de indenizar por parte da seguradora de acordo com o artigo 763 do
Código Civil.
Por outro lado, a seguradora tem por obrigação realizar o pagamento de uma
indenização ao segurado quando ocorre um risco coberto pelo contrato de seguro
(sinistro).
O sinistro é a ocorrência do risco previsto no contrato de seguro e que a seguradora
tem a obrigação de indenizar quando estiver legalmente coberto.
O segurado fica responsável em cada sinistro por um valor determinado em
contrato, essa participação é denominada de franquia.
A franquia dedutível é aquela cuja parte do sinistro apurado não é paga pelo seguro.
A franquia é deduzida do montante que a seguradora estaria, de outro modo,
obrigada a indenizar.
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A franquia simples é aquela que deixa de ser deduzida quando o prejuízo ultrapassa
o seu valor. É pouco utilizada e sua melhor aplicação ocorre nas modalidades de
seguro em que haja grande incidência de prejuízos inexpressivos em relação aos
valores segurados.

3.5.2 Operacional de seguros

A proposta de seguro é o documento por meio do qual o segurado e/ou tomador do
seguro expressa a sua vontade de celebrar o contrato de seguro. Por meio da
análise dos elementos da proposta, a seguradora mensura o risco e avalia se
poderá assumi-lo ou não. Sua finalidade é, portanto, satisfazer uma necessidade
técnica. Somente aquele que possua a legitimidade e a capacidade jurídica para
preencher e assinar a proposta podem assinar a proposta, como por exemplos, o
proponente, o estipulante ou corretor de seguros habilitados (estes dois últimos em
certas situações específicas autorizadas por lei).
Após o recebimento da proposta de seguro, se dará início à subscrição de riscos. De
acordo com Randall (2000) a subscrição pode, então, ser definida como o processo
para:
a) Decidir quais riscos são aceitáveis, ou seja, o que a seguradora está disposta
a assumir de riscos;
b) Determinar qual prêmio deve ser cobrado, os termos e condições do contrato
de seguro;
c) Monitorar cada uma das decisões.
Randall (2000) considera que a subscrição é o coração das operações de uma
companhia de seguros. Tudo mais que um segurador faz como a comercialização,
coleta de prêmios, emissão e endosso de apólices que é a forma pelo qual o
segurador formaliza qualquer alteração numa apólice de seguro, fornecimento de
serviços de inspeção de riscos, investigação de reclamações, pagamento de perdas
cobertas, investimento de capitais excedentes estão relacionados à subscrição ou
são consequências das decisões da subscrição.
Assim, o subscritor com base nas informações da área atuarial e da área de
engenharia de riscos poderá estabelecer o prêmio melhor valorado para um
determinado risco, ou não aceitar o risco.
A operação de seguro será efetivada quando por meio de um contrato, com a
exibição da apólice ou do bilhete de seguro e, na falta deles, por documento que
comprove o pagamento do prêmio.
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O artigo 757 do Código Civil estabelece que o contrato de seguro é um acordo em
que a seguradora torna-se obrigada, mediante o pagamento do prêmio por parte do
segurado, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo à pessoa ou ao bem,
contra riscos predeterminados.
Após a formalização do contrato de seguros a apólice é emitida contendo as
cláusulas e as condições gerais, especiais e particulares. Existem vários tipos de
apólices, como apólices avulsas, de riscos nomeados, de riscos operacionais, etc.
de acordo com cada necessidade do segurado ou seguradora.

3.5.3 Solvência das seguradoras

Em geral os seguros são classificados como sociais, como por exemplo, os seguros
de aposentadoria, pensões, pecúlios e acidentes do trabalho, sob a administração
do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ou privados quando administrados
pela iniciativa privada (seguradoras e Resseguradoras), e estão relacionados aos
seguros dos Ramos Elementares (objeto de estudo desse trabalho), Ramo Vida e
Seguro Saúde.
O ramo ou modalidade onde são garantidos danos causados a objetos, como por
exemplos, móveis, imóveis, veículos, máquinas industriais, etc. é o ramo de bens.
As garantias ou coberturas podem ser classificadas em básicas, adicionais ou
acessórias e especiais.
A cobertura básica é aquela onde são especificados os riscos contra os quais é
oferecida a cobertura padrão do ramo de seguro (incêndio, raio, explosão). É
denominada básica porque sem ela não é possível emitir uma apólice. Na cobertura
básica, são agregadas as coberturas adicionais, acessórias ou especiais, quando
necessárias.
Para que o segurado tenha uma cobertura adicional é necessário o pagamento de
prêmios adicionais, relativos às taxas dos riscos adicionais que deseja cobrir no seu
contrato de seguro, garantindo-se dos prejuízos que esses riscos venham a causar,
como por exemplo, a cobertura de inundação/alagamento.
Por outro lado as coberturas especiais são definidas em funções das necessidades
de um segurado em particular e que, pelas suas peculiaridades ou grau de
agravação, requer previsões ou taxas especiais.
Para que a seguradora consiga indenizar seus segurados com relação às coberturas
básicas, acessórias e especiais e possa garantir sua solvência, ou seja, garantir a
situação que possa pagar seus compromissos, o capital social mínimo exigido por lei
para operar na atividade de seguros é a fixação, pela SUSEP, do limite de
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responsabilidade assumida pela seguradora relativamente
seguradas cobertas pelos contratos firmados com os segurados.

às

importâncias

Dessa forma, o valor máximo de responsabilidade que a seguradora poderá reter é
denominado de limite de retenção, que em cada risco isolado, por contrato, será
determinado com base no valor do referente ao patrimônio líquido ajustado da
seguradora.
Quando houver excedente no seu limite de retenção a seguradora realizará a divisão
de um risco segurado entre vários seguradores, ficando cada um deles responsável
direto por uma quota-parte determinada do valor total do seguro, denominado como
cosseguro. Essas seguradoras serão denominadas cosseguradoras e a seguradora
responsável pela operação é denominada líder. No cosseguro não é necessária a
participação de um de corretor habilitado conforme apresentado na figura 27.

Figura 27 - Fluxo operacional entre seguradora e cosseguradora. Fonte: elaborada pelo
autor (2012).

As modalidades de resseguros funcionam como seguro de um seguro já existente,
onde a seguradora cedente ocupa a posição de segurado perante a resseguradora,
sendo obrigatória a formalização de um contrato de resseguro entre elas, com a
intermediação de corretor de resseguro habilitado.
Há uma modalidade de resseguro onde ocorre a formalização de um contrato de
resseguro com a intermediação de corretor de resseguro habilitado entre uma
seguradora nacional e uma resseguradora nacional conforme apresentado na figura
28.

Figura 28 - Fluxo operacional entre seguradora nacional e resseguradora nacional. Fonte:
Elaborada pelo autor (2012).

Porém, também pode ocorrer o contrato de resseguro entre uma seguradora
nacional e uma resseguradora internacional havendo a necessidade da
intermediação de um corretor de resseguro habilitado conforme apresentado na
figura 29.
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Figura 29 - Fluxo operacional entre seguradora nacional e resseguradora internacional.
Fonte: Elaborada pelo autor (2012).

Por questões técnicas e financeiras ocorre a operação de retrocessão praticada
entre as resseguradoras e as seguradoras nacionais, quando a capacidade retentiva
da resseguradora está esgotada, obrigando-a a retroceder às seguradoras do
mercado nacional as responsabilidades excedentes ao seu limite de retenção, ou
seja, é o resseguro do resseguro conforme apresentado na figura 30.

Figura 30 - Fluxo operacional de retrocessão. Fonte: Elaborada pelo autor (2012).

3.5.4 Cálculos para seguros

Valor matemático do risco (VM) é o valor aproximado da probabilidade de ocorrência
do sinistro, ou seja, medida de frequência relativa de sinistros, obtido pela relação
entre o número de sinistros ocorridos e o número de riscos pesquisados, ou número
de objetos expostos ao risco, conforme a equação 5 é:

Equação 5

O custo médio dos sinistros, ou sinistro médio indenizado (SM), é obtido por meio da
média aritmética das indenizações pagas pela seguradora, é dado pela equação 6.

Equação 6
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Para a composição do prêmio são necessários o prêmio estatístico, o prêmio
comercial e o prêmio bruto. O prêmio estatístico (PE) ou prêmio puro (PP) cujos
elementos são o valor matemático do risco (VM) ou frequência relativa de sinistros, é
resultante da análise estatística do risco e o custo médio de sinistros (SM), dado
pela equação 7.

Equação 7

O prêmio estatístico é sempre baseado em prejuízos ocorridos no passado, ou seja
não se pode garantir que o mesmo resultado se repita no futuro. Como prevenção,
para cobrir possíveis flutuações aleatórias do prêmio estatístico, a seguradora
acresce ao prêmio estatístico um carregamento de segurança, assim passando a ser
prêmio puro e ele será exatamente igual ao prêmio estatístico quando tal
carregamento for nulo, conforme equação 8.

Equação 8

A partir do prêmio estatístico, para uma determinada amostra, é calculada a taxa
estatística a ser utilizada em todos os negócios que se enquadrem nas
características dessa amostra. A taxa estatística (TE) é a relação entre o prêmio
estatístico (PE) e a importância segurada individual (IS) conforme a equação 9 ou a
relação entre o prejuízo total (PT) e a soma das importâncias seguradas totais (IST)
conforme a equação 10, nesse caso também denominada taxa de risco (TR). Neste
último caso, a taxa estatística é a avaliação da experiência de um conjunto de
seguros com importâncias seguradas diferentes.
A importância segurada (IS) é o valor monetário atribuído pelo contratante ao
contrato de seguro, representando o limite máximo de responsabilidade da
seguradora, para a cobertura contratada, a ser pago ou reembolsado por essa
seguradora no caso da ocorrência de sinistro coberto pela apólice vigente na data do
evento.

Equação 9
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Equação 10

Onde, a importância segurada total (IST) é dada pela equação 11:

Equação 11

Onde:
ISM: Importância segurada do montante

Para calcular o prêmio estatístico de um segurado, calcula-se primeiramente a taxa
estatística da amostra analisada e multiplica-a pela importância Segurada, conforme
a equação 12.

Equação 12

O Prêmio comercial (PC) ou prêmio tarifário (PT) ou prêmio líquido (PL) são
despesas de responsabilidade do segurador, destinadas à administração do seu
negócio: pessoal, aluguel, comunicações etc. (despesas administrativas), comissão
do corretor, material de propaganda, custos com veiculação de propaganda na mídia
etc. (despesas de aquisição e produção ou gastos de gestão externa, lucro do
segurador), constituição das suas reservas patrimoniais (remuneração do capital),
conforme equação 13:

Equação 13

Onde:
C é a soma entre as despesas administrativas, despesas de produção e
remuneração do capital.

Taxa comercial ou taxa de tarifa é aquela que, aplicada à importância segurada,
gera o prêmio comercial segundo a equação 14.
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Equação 14

Prêmio Bruto (PB) é a soma prêmio comercial como os elementos custo de emissão
(ou custo de apólice), juros ou adicional de fracionamento (encargos), aplicando-se
imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro ou relativas a títulos ou
valores mobiliários (IOF) quando houver, ou seja, é o prêmio que o segurado
efetivamente pagará segundo a equação 15.

Equação 15

3.5.5 Cobertura para riscos de alagamento e inundação

Os riscos cobertos pela garantia de alagamento e inundação variam de seguradora
para seguradora conforme seus produtos, mas em geral cobrem:

a) Entrada de água nos edifícios proveniente de aguaceiro, tromba d´água ou
chuva, seja ou não consequente da obstrução ou insuficiência de esgotos,
galerias pluviais, desaguadouros e similares;
b) Inundações;
c) Água proveniente de ruptura de encanamentos, canalizações, adutoras e
reservatórios, desde que não pertençam ao próprio imóvel segurado, nem ao
edifício do qual seja o imóvel parte integrante;
d) Perdas ou danos materiais causados aos bens descritos na apólice
diretamente por inundação resultante exclusivamente do aumento de volume
de águas de rios navegáveis e de canais alimentados naturalmente por esses
rios, sendo que rios navegáveis são aqueles assim considerados pela Divisão
de Águas do Ministério da Agricultura.
Os prejuízos indenizáveis até o limite máximo da importância segurada em geral
decorrentes de danos materiais são:
a) Diretamente resultantes dos riscos cobertos;
b) Decorrentes da impossibilidade de remoção ou proteção dos salvados por
motivo de força maior;
c) Decorrentes de deterioração dos bens segurados guardados em ambientes
especiais, em virtude de paralisação do respectivo aparelhamento, desde que
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resultante exclusivamente de alagamento e inundação na área onde
estiverem localizados os bens descritos na apólice;
d) Despesas decorrentes de providências tomadas para o salvamento e
proteção dos bens descritos na apólice e para o desentulho do local.
As taxas estatísticas também variam de seguradora para seguradora, dependendo
de suas experiências em sinistros, como frequência de sinistros conforme equação
16 e sinistralidade (SPG).

Equação 16

A sinistralidade é a relação entre os valores indenizados, ou a indenizar, e os
prêmios pagos pelo segurado (prêmio emitido líquido - PEL), conforme a equação
17. Mede a expectativa de perda, que é imprescindível para estabelecer o prêmio
estatístico ou o custo puro de proteção.

Equação 17

As taxas estatísticas para a cobertura de alagamento são em geral de 0,20% do
valor segurado para edificações em alvenaria ou metal e 0,40% do valor segurado
para outros tipos de construção, e 0,60% do valor segurado para conteúdos para
edificações em alvenaria ou metal e 0,70% do valor segurado para conteúdos de
outros tipos de construção.

3.5.6 Cobertura para riscos de alagamento e inundação nos Estados Unidos e
em países europeus

Nos Estados Unidos, grande parte dos seguros de inundação é realizada pelo
governo federal segundo Lopes (2007), onde a Flood Insurance and Mitigation
Administration (FIMA), componente da Federal Emergency Management Agency
(FEMA), gerencia o National Flood Insurance Program (NFIP) criado em 1968,
sendo os três componentes do NFIP:
a) Mapeamento de riscos de inundação
b) Gerenciamento de várzeas
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c) Seguro para inundações
De acordo com a FEMA (2011) o seguro de inundação é projetado para fornecer
uma alternativa para assistência a desastres para reduzir os custos de reparação
dos danos aos edifícios e a seus conteúdos, causados pelas inundações. Os
prejuízos às comunidades são reduzidos em quase US$ 1 bilhão por meio da
aquisição de seguros contra inundações e pelo gerenciamento de várzeas.
Para a FEMA (2011) o gerenciamento de várzeas é a operação de um programa
comunitário de medidas corretivas e preventivas para reduzir danos causados pelas
inundações. Essas medidas tomam uma variedade de formas e geralmente incluem
zoneamento, subdivisões ou edificações, e ordenanças para fins especiais de
várzea. O NFIP possui normas para construção de edificações, sendo que os
edifícios construídos em conformidade com o NFIP sofrem 80% menos danos a
inundações.
Os principais objetivos para a gestão de riscos de inundação são:
a) Levantar dados de riscos de alagamento;
b) Aumentar a consciência pública com relação aos riscos;
c) Planejar a mitigação de perigos;
d) Melhorar os mapas de riscos;
e) Alinhar sinergias das comunidades e poder público.
O NFIP cobre hoje cerca de 5,5 milhões de domicílios e empresas em todo o país
para um total de US$ 1,25 trilhão em exposição; contudo há muitas propriedades em
risco sem seguros.
Segundo Michel-Kerjan et al. (2011) o governo dos Estados Unidos exige que as
casas localizadas em zonas inundáveis tenham seguros como condição para uma
hipoteca federal.
Conforme o Insurance Journal (2011) o programa de seguros contra catástrofes
enfrenta desafios importantes, pois atualmente está com uma dívida de US$ 17,8
bilhões por causa das reclamações de sinistros entre 2005 e 2008. Por esse motivo
há um consenso crescente de que o NFIP precisa de reformas A FEMA propôs
recentemente várias opções de reforma, incluindo a privatização do seguro de
inundação.
Paklina (2003) observa que o risco de inundação significa, para as seguradoras,
grande reserva e cautela ao fornecer cobertura para danos causados para esses
eventos. Resseguradoras e seguradoras têm a tendência de adotar uma posição
defensiva, ou seja, a subir significativamente as taxas e reduzir a suas coberturas,
incorporação de franquias significativas, ou não oferecem este tipo de cobertura.
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Esta tendência tem sido observada em especial nas zonas repetidamente afetadas
pelas inundações.
Conforme Schwarze et al. (2010) na União Europeia os regimes de seguros de
desastres naturais tem importantes diferenças nos produtos e preços. Em alguns
países como Espanha, França e Suíça, o Estado tem monopólio de seguros contra
catástrofes, enquanto outros como Alemanha, Itália, Polônia e Reino Unido exercem
mercados livres e estruturados, que são sistematicamente acoplados ao
financiamento estatal. Outros países como Áustria e Dinamarca introduziram fundos
de calamidade pública financiadas pelo dinheiro dos contribuintes e ainda países
como Bélgica, Holanda e Noruega têm várias soluções mistas de provedores de
seguros privados complementados por fundos para calamidade pública.
Segundo Quote US (2011) a cada ano o mapa de inundações tem indicado no Reino
Unido o aumento das áreas de risco potencial de inundação. Por isso tem sido
quase impossível conseguir seguro para alagamento para muitos proprietários, pois
muitas companhias de seguros têm diminuído a oferta de cobertura de inundação
para áreas de riscos.
Pelo fato do seguro ser importante em aspectos sociais e econômicos, assim para
compensar a diminuição da oferta de seguro contra catástrofes naturais há cinco
modelos estilizados para o seguro de riscos naturais na Europa de acordo com
Schwarze et al.(2010):
Modelo 1 (M1): Seguro de monopólio público
Seguro de monopólio público é juridicamente vinculativo à associação de pessoas
físicas e jurídicas para um público específico provedor de seguros, isto é, uma
seguradora de monopólio público (na maioria dos casos, uma regional). A
seguradora de monopólio público é guiada por disposições legais em seus contratos
e processos de consulta pública. Na prática, essas seguradoras muitas vezes têm os
direitos de participação em processos públicos como o planejamento para proteção
contra desastres, planejamento de uso da terra e os regulamentos de construção,
contudo seguradoras com monopólio não são mais permitidas pela legislação
europeia.
Modelo 2 (M2): Seguro Obrigatório
Seguro obrigatório determina legalmente os tipos de pessoas que são obrigadas a
comprar um seguro contra danos causados por desastres naturais. Esta operação
está quase sempre ligada a uma obrigação de contrato para os fornecedores deste
tipo de seguro, ou seja, a seguradora é obrigada a oferecer seguros para os
interessados, desde que preencham condições específicas. Assim o seguro pode
ser oferecido no mercado por uma variedade de empresas, havendo a competição
de forma limitada no âmbito do seguro obrigatório.
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Modelo 3 (M3): Acoplamento de Contratos
A inclusão obrigatória de danos por riscos naturais em contratos de seguros de
propriedade, por exemplos, em seguros contra incêndio ou seguro de lucros
cessantes, onde não há a possibilidade de escolher os tipos de cobertura. Contudo,
a soberania do consumidor é mantida porque as partes são capazes de decidir se
um contrato de seguro deve ser concluído na sua totalidade.
Modelo 4 (M4): Mercado livre de seguros de riscos naturais com programas
governamentais de socorro
Soluções de mercado de pura transferência de riscos sem a intervenção do estado,
não existem no domínio dos riscos naturais. Todos os sistemas não regulamentados
são ligados de alguma forma à assistência estatal, no caso de eventos extremos. O
mercado livre é incapaz de oferecer seguro abrangente contra os riscos naturais.
Isto é, por um lado, devido à sua capacidade limitada e falta de capacidade para
controlar a seleção adversa e, por outro lado, devido ao fato de que os seguros
privados de riscos altamente expostos são simplesmente antieconômicos. Dessa
forma a ajuda do Estado na reconstrução no caso de eventos extremos é inevitável.
Isso resulta em um conflito de incentivos, pois o indivíduo tomador de decisão já não
se envolve na gestão do risco financeiro devido a sua confiança em matéria de
auxílios estatais concedidos.
Modelo 5 (M5): Fundos de assistências governamentais (fundos para catástrofes)
Fundos de catástrofe fornecem indenizações estatais por danos causados por
desastres naturais, desde que a pessoa que sofreu dano não tenha o seguro
privado. Os fundos são reservados com antecedência às catástrofes por meio de
tributação. Ao contrário dos modelos acima mencionados do seguro obrigatório (M1M3), um fundo de catástrofe é um seguro obrigatório implícito por meio da tributação
obrigatória. Este seguro é diferente dos outros tipos, uma vez que não inclui nenhum
direito legal à transferência risco, assim o Estado arca totalmente com os
pagamentos. Os pagamentos são realizados mediante as necessidades de cada
indivíduo e não por valores pré-estabelecidos. A carga fiscal não é diferenciada pelo
grau de risco que é exposta, dessa forma os fundos não implicam em qualquer
incentivo para a melhoria dos riscos.
No quadro 15 são apresentados os países e os modelos adotados pelos mesmos.
Países

Modelos

Suíça

M1 e M2

Espanha

M2 e M3

Continua...
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Continuação...
França

M2 e M3

Bélgica

M3 e M5

Grã Bretanha

M3 e M4

Alemanha

M4

Itália

M4

Polônia

M4

Holanda

M4 e M5

Áustria

M4 e M5

Quadro 15 – Países europeus e seus modelos de seguros para riscos.
Naturais. Fonte: Elaborado pelo autor (2012).

3.5.7 Histórico dos seguros no Brasil

O início do seguro no Brasil deu-se no Século XVI com os jesuítas, principalmente
com o Padre José de Anchieta, criador de formas de mutualismo ligadas à
assistência. Sua regulamentação mais antiga data do Século XVIII, quando foram
promulgadas as Regulações da Casa de Seguros de Lisboa, postas em vigor por
alvará de 11 de agosto de 1791, e mantidas até a proclamação da independência
em 1822.
A partir da abertura dos portos brasileiros em 1808 houve o início da exploração de
seguros marítimos por meio da Companhia de Seguros Boa Fé, sediada na Bahia,
primeira sociedade seguradora a funcionar no país.
A fiscalização da operação de seguros no Brasil, iniciada em 1831, teve início com a
instituição da Procuradoria de Seguros das Províncias Imperiais, que atuava com
fundamento em leis portuguesas. Embora o Código Comercial de 1850 só definisse
normas para o setor de seguros marítimos, em meados do Século XIX numerosas
seguradoras conseguiram aprovar seus estatutos, dando início à operação de outros
ramos de seguros elementares, e também o de vida.
Em 1901 foi regulamentado o funcionamento das companhias de seguros de vida,
marítimos e terrestres, nacionais e estrangeiras, já existentes ou que viessem a se
organizar no território nacional. Além de estender as normas de fiscalização a todas
as seguradoras que operavam no país, o Regulamento Murtinho criou a
Superintendência Geral de Seguros, subordinada diretamente ao Ministério da
Fazenda. Com a criação da Superintendência, foram concentradas, numa única
repartição especializada, todas as questões referentes à fiscalização de seguros,
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antes distribuídas entre diferentes órgãos. Sua jurisdição alcançava todo o território
nacional e, de sua competência, constavam as fiscalizações preventiva, exercida por
ocasião do exame da documentação da sociedade que requeria autorização para
funcionar, e repressiva, sob a forma de inspeção direta, periódica, das sociedades.
Em 1906, a Superintendência Geral de Seguros foi substituída por uma Inspetoria de
Seguros, também subordinada ao Ministério da Fazenda.
Em 1916, o Código Civil Brasileiro foi promulgado com um capítulo específico
dedicado ao contrato de seguro. Os preceitos formulados pelo Código Civil e pelo
Código Comercial passaram a compor, em conjunto, o que se chama Direito Privado
do Seguro. Esses preceitos fixaram os princípios essenciais do contrato e
disciplinaram os direitos e obrigações das partes, de modo a evitar e dirimir conflitos
entre os interessados. Foram esses princípios fundamentais que garantiram o
desenvolvimento da instituição do seguro.
Em 1933, a Inspetoria de Seguros foi transferida do Ministério da Fazenda para o
Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. No ano seguinte foi extinta a Inspetoria
de Seguros e criado o Departamento Nacional de Seguros Privados e Capitalização
(DNSPC), também subordinado àquele Ministério.
Com a promulgação da Constituição de 1937 (Estado Novo), foi estabelecido o
Princípio de Nacionalização do Seguro, já preconizado na Constituição de 1934. Em
1940 foram criados os seguros obrigatórios para comerciantes, industriais e
concessionários de serviços públicos, pessoas físicas ou jurídicas, contra os riscos
de incêndios e transportes (ferroviário, rodoviário, aéreo, marítimo, fluvial ou
lacustre).
Nesse mesmo período foi criado, em 1939, o Instituto de Resseguros do Brasil (IRB).
As sociedades seguradoras ficaram obrigadas, desde então, a ressegurar no IRB as
responsabilidades que excedessem sua capacidade de retenção própria, que por
meio da retrocessão, passou a compartilhar o risco com as sociedades seguradoras
em operação no Brasil.
Em 1966 foram reguladas todas as operações de seguros e resseguros e instituído o
Sistema Nacional de Seguros Privados, constituído pelo Conselho Nacional de
Seguros Privados (CNSP), Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), IRB,
sociedades autorizadas a operar em seguros privados, e corretores habilitados.
O DNSPC foi substituído pela SUSEP entidade autárquica, dotada de personalidade
jurídica de direito público, com autonomia administrativa e financeira, jurisdicionada
ao Ministério da Indústria e do Comércio até 1979, quando passou a ser vinculada
ao Ministério da Fazenda.
O IRB passou a exercer funções hegemônicas nos modos de operação de seguros
no Brasil e dividiu com a SUSEP algumas atribuições que, embora distintas nos
termos da legislação, por quase duas décadas acabaram se superpondo em
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importantes aspectos. Mas a partir de 1985 a SUSEP dá início a uma fase de
profundas transformações, que começavam por sua reorganização interna, pondo
fim à cultura formalista que até então marcara sua atuação, e culminava na definitiva
conformação e público reconhecimento de sua identidade institucional.

3.5.8 Os prejuízos financeiros causados pelas inundações e alagamentos no
Brasil

Todos os anos ocorrem chuvas pelo Brasil, sempre havendo algum local mais
atingido com maiores prejuízos. A seguir algumas notícias de localidades atingidas
pelas chuvas e em todas elas, os prejuízos são altos tanto materialmente como em
aspectos das economias locais. Maiores informações são indicadas na tabela 3.
O Estadão (2010) informou que “os prejuízos causados pelas chuvas em Alagoas no
mês de julho de 2010 passaram de R$ 1 bilhão, somados os danos materiais,
ambientais, econômicos e sociais”.
As chuvas e inundações em São Paulo trazem prejuízos de R$ 3,4 bilhões. Foi o
que mostrou o levantamento realizado pelo Departamento de Pesquisas e Estudos
Econômicos da Fiesp e do Ciesp (2011). Nesse estudo realizado após o fim do
verão de 2010 com 478 empresas na grande São Paulo de diversos portes e
setores, mais da metade das empresas apontou como os principais problemas
causados neste período foram atrasos na entrega de produtos, ausência ou atraso
de pessoal e como consequência a perda de, aproximadamente, R$ 3,4 bilhões
mensais.
Com base nos efeitos causados pelas chuvas do verão (2009/2010), para 41% das
empresas, o excesso de chuvas e inundações tem afetado suas atividades. No
entanto, para 39%, as chuvas enfrentadas nos meses de verão causam dificuldades
com o transporte dos produtos das empresas, levando atraso nas entregas.
Já para 24%, o problema maior, é a falta de pessoal ou o atraso de funcionários que
trabalham na produção. Para 15% das empresas o prejuízo está relacionado aos
custos operacionais, e para 14% a dificuldade enfrentada é o transporte de matériasprimas causando a parada da produção. Outro prejuízo citado por 4% das empresas
está relacionado à carga, enquanto que para 3%, o estoque e maquinário foram
prejudicados devido à inundação da fábrica.
Na estratificação por porte, enquanto 43% das pequenas empresas passaram por
dificuldades nos transportes de seus produtos (atrasos), 50% das grandes empresas
não foi afetada pelo excesso de chuvas e enchentes.
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As empresas mais afetadas em seu faturamento mensal, 19%, apontam danos no
estoque e maquinário, bem como prejuízos por dia parados para limpeza. Nesse
caso, o valor médio das perdas é de 6,5%. Já para 47% das empresas que sofreram
perdas devido à grande quantidade de chuvas nos últimos anos, causando
problemas no transporte e fornecimento de matérias-primas, ausência ou atraso do
pessoal, o valor médio das perdas é de 4,2% do faturamento mensal.
Na divisão por porte, 18% das pequenas empresas tiveram danos de em média
7,1% de seu faturamento. Para 22% das médias empresas as perdas ficaram em
média 5,5%, enquanto que 8% das grandes, o lucro ficou em média 4,5% mais
baixo.
Segundo o levantamento, as empresas apontaram como os principais problemas:
transporte, fornecimento de matérias-primas, ausência ou atraso do pessoal. Para
47% das empresas, esses fatores equivalem a um prejuízo médio de 4,2% de seu
faturamento mensal.
Quando analisado por porte, 48% das pequenas empresas revelou que esses danos
ocasionaram perdas de em média 4,6% de seu faturamento, enquanto que para
47% das médias, a perda foi em média de 2,7%. Já para 35% das grandes, o valor é
de 7,2% em média.
A prefeitura de Teresópolis estimou em R$ 600 milhões para recuperar a cidade dos
prejuízos danos pelas chuvas durante os meses de dezembro de 2010 e janeiro de
2011.
Em setembro de 2011 a região de Itajaí teve cerca de 80% das plantações
destruídas, pois a chuva intensa contribuiu para as inundações dessas áreas,
destruindo a fonte de renda das famílias.
A Associação dos Bananicultores do Vale do Ribeira (2011) informou que houve
uma perda de mais de 110 mil toneladas de banana, causando um prejuízo de cerca
de R$ 70 milhões. As perdas também causaram prejuízo de 10% no movimento de
diferentes setores da economia da região e quem não trabalha nas cidades atingidas
pela enchente sente os reflexos das perdas. As marcas da última enchente ainda
estão nas estradas por onde a produção é escoada.
De acordo com o DCI (2012) o Estado do Acre acumulou prejuízos de R$ 22 milhões
na agricultura devido às inundações ocorridas nos meses de janeiro e de fevereiro
de 2012, onde no auge da cheia o nível do rio Acre chegou a 17,64 m, o que
representou mais de 2 m acima da cota de transbordamento. Nesse mesmo período,
no Estado do Espírito Santo, os prejuízos causados pelas chuvas foram de R$ 477
milhões.
Por meio dessas reportagens pode-se observar que há um mercado grande a ser
explorado para a cobertura de alagamento e inundação, no qual poderá ser rentável
ou não dependendo do trabalho de análise e avaliação desses riscos.

75

3.5.9 Impacto das inundações e alagamentos nas coberturas securitárias no
Brasil no período entre os anos de 2002 e 2005

Apesar da preocupação do mercado segurador do Brasil referente aos eventos de
inundações, há poucas informações estatísticas oficiais demonstrando as perdas.
Em geral, cada seguradora mantém suas informações em segredo, pois são
estratégicas para que possam trabalhar os valores dos prêmios a serem cobrados.
Dessa forma, a única fonte consultada foi o Sistema de Estatísticas da SUSEP que
possui informações apenas entre os anos 2002 e 2005 conforme tabelas 8 e 9.
Tabela 8 - Cobertura básica (Incêndio/raio/explosão).
Ano
2002
2003
2004
2005
Valores
totais

Freq
Sin [%]
0,8011
0,7767
1,2045
1,0796

SM [R$]

NSO

Nº Apol.

ISM [R$]

29.011
34.023
36.753
30.551

TR
[%]
0,0376
0,0443
0,0598
0,0408

0,9740

618.903
597.078
740.841
808.025

SPG
[%]
68
67
83
60

PEL.
[R$]
218.024.091
289.136.495
390.765.571
446.095.097

3.976
4.453
6.917
6.805

496.304
573.288
574.273
630.346

32.909

0,0460

22.151

2.274.211

M.S.O. [R$]
115.347.989
151.506.133
254.220.533
207.902.143

696.612

70

1.344.021.254

728.976.797

PEL. [R$]

M.S.O. [R$]

1.424.055
1.790.248
2.389.473
2.481.735

520.131
1.131.126
570.100
3.180.587

8.085.511

5.401.944

Fonte: SUSEP (2012).
Tabela 9 - Cobertura de alagamento e inundação.
Ano
2002
2003
2004
2005
Valores
totais

Freq Sin
[%]
2,3881
2,3488
2,4788
5,0226

SM [R$]

TR [%]

NSO

Nº Apol.

ISM [R$]

13.003
34.277
16.289
35.737

0,2059
0,3776
0,1096
0,5113

40
33
35
89

1.675
1.405
1.412
1.772

150.805
213.224
368.516
351.040

SPG
[%]
47
81
31
164

3,1450

27.421

0,3188

197

6.264

270.525

86

Fonte: SUSEP (2012).

Comparando as duas tabelas 8 e 9, para 2.274.211 apólices contratadas, somente
6.264 contrataram a cobertura de alagamento e inundação, ou seja, 0,28%. Mesmo
que seja considerada a contratação de apólices de seguros para apartamentos e
outros locais onde não há risco de inundação e alagamento, o número de
contratações da cobertura de alagamento e inundação foi pequeno.
Ao se comparar a sinistralidade as perdas foram maiores na cobertura de
alagamento e inundação. No ano de 2005 a sinistralidade chegou a 164%, ou seja,
além do que receberam pela cobertura de alagamento e inundação as seguradoras
precisaram de mais recursos para o cumprimento de suas obrigações, ou seja,
sofreram prejuízo com essa cobertura.
Por outro lado, se houvesse maior número de contratações de coberturas de
alagamento e inundação os valores seriam diluídos e a sinistralidade poderia ser
menor.
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3.5.10 Cobertura para riscos de alagamento e inundação com financiamento
estatal

A prefeitura da cidade de São Paulo por meio do Decreto Nº 48.767, de 27 de
setembro de 2007 regulamenta a Lei nº 14.493, de 9 de agosto de 2007, que
autoriza o Poder Executivo a conceder isenção ou remissão do Imposto Predial e
Territorial Urbano (IPTU) incidente sobre imóveis, no valor de até R$ 20 mil por
exercício e por imóvel edificado atingido por inundações e alagamentos causados
pelas chuvas ocorridas no Município de São Paulo a partir de 1° de outubro de 2006.
Somente são beneficiados os imóveis que sofrem danos físicos, nas instalações
elétricas ou hidráulicas, em decorrência das ações das águas. O decreto garante
também que são considerados os danos com a destruição de alimentos, móveis ou
eletrodomésticos.
Foram remitidos os créditos tributários relativos ao IPTU do exercício de 2007, até o
limite de R$ 20 mil, incidentes sobre os imóveis edificados atingidos por inundações
e alagamentos causados pelas chuvas ocorridas no Município de São Paulo no
período de 1º de outubro de 2006 a 31 de dezembro de 2006.
Os imóveis atingidos por inundações e alagamentos causados por chuvas ocorridas
a partir de 1º de janeiro 2007 foram beneficiados com a isenção do IPTU. Essa
isenção foi concedida em relação ao imposto do exercício seguinte ao da ocorrência
das inundações ou alagamentos, até o limite de R$ 20 mil.
Para a concessão desses dois benefícios, as subprefeituras elaboraram relatórios
com os imóveis edificados afetados pelas inundações ou alagamentos, afixando-os
em local visível de suas respectivas sedes até o último dia útil do segundo mês
subsequente à enchente ou alagamento. O proprietário de imóvel atingido que não
tiver seu bem relacionado no relatório da subprefeitura poderá requerer sua inclusão
em relatório posterior.
Na hipótese de a enchente ou alagamento perdurar por dois exercícios civis, será
considerada a data de início do evento para fins de concessão do benefício.
É importante observar que em nenhum momento a lei informa sobre a não
concessão desse benefício para os imóveis que possuem seguro contra
alagamentos e inundações. Essa situação pode gerar uma ação judicial entre
segurado e seguradora por força do rateio, que é uma condição contratual que prevê
a possibilidade do segurado assumir uma proporção da indenização do seguro
quando o valor segurado é inferior ao valor efetivo do bem segurado, conforme
SUSEP. Pelo fato das seguradoras estarem cada vez menos oferecendo as
coberturas de inundação e alagamento, assim por questões sociais e econômicas
outras cidades podem tomar esse tipo de risco e conceder esses benefícios aos
atingidos por eventos dessa natureza.
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4 PROPOSTA DE FERRAMENTA PARA ANÁLISE E AVALIAÇÃO DO RISCO DE
INUNDAÇÃO

O modelo proposto neste trabalho tem o propósito de desenvolver uma estrutura
metodológica para a identificação e avaliação de riscos de inundação e alagamento,
com o auxílio de uma planilha.
Este modelo contribuirá para que as empresas seguradoras tenham as informações
necessárias para os trabalhos de subscrição de riscos de inundação, assim podendo
oferecer em seus produtos a cobertura de inundação com maior apuro técnico.
Este modelo consiste em levantamento de informações por meio de inspeções
locais, anotando informações referentes às características do meio físico, condições
meteorológicas, de infraestrutura, sistemas de proteção contra inundação do local,
histórico de eventos e estimativas de perdas.
Para cada característica foram adotados parâmetros como, por exemplo, para a
característica meio físico existe o parâmetro “cota em relação ao corpo hídrico”.
Para cada parâmetro foram levantados itens como, por exemplo, característica meio
físico, parâmetro cota em relação ao corpo hídrico e item 0<h≤0,5.
Após a inserção das informações no modelo de relatório será apresentada uma a
matriz de riscos com as categorias: bom, regular ou ruim. Também é apresentada a
avaliação de estimativa de perdas em termos de valores financeiros para danos
diretos e indiretos causados pela inundação ou alagamento.
Os valores de bom, regular e ruim foram obtidos por meio de testes do modelo,
sendo que o resultado bom é considerado como local sem risco de inundação, o
resultado médio há a possibilidade de ocorrência desses eventos, o resultado ruim
significa que haverá ocorrência daqueles eventos com grandes consequências.
Para cada característica foram adotadas porcentagens de influência no resultado de
avaliação, a partir dos testes realizados.
Para cada parâmetro foram adotados pesos que variam de 0 a 4, também de acordo
com os testes realizados e com base na norma AS/NZS 4360. A relação entre os
valores adotados como pesos e os riscos de inundação é apresentada no quadro 16.
Pontuação
Risco de inundação
0
Muito baixo
1
Baixo
2
Médio
3
Alto
4
Muito alto
Quadro 16 - Relação entre valores adotados (pesos) e o risco de inundação. Fonte:
Elaborado pelo autor (2012).
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Para cada item da planilha foram adotados valores para preenchimentos dos
campos. A norma AS/NZS 4360 adota valores de 1 a 5, contudo para esse trabalho
foram adotados os valores de 0 a 4, onde 0 (zero) é a melhor situação enquanto que
4 é a pior situação. A adoção do número zero se deve à necessidade de zerar a
pontuação para a melhor situação quando do cálculo dos pesos.

Tabela 10 – Ficha resumo do modelo proposto.

Continua...
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Fonte: Elaborada pelo autor (2012).
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4.1 Modelo proposto - procedimentos para seu preenchimento

O modelo proposto está resumido na tabela 10, para preenchimento desse modelo
deverão ser seguidas as instruções a seguir.
Identificação do local
Para início dos trabalhos deve-se identificar o local em análise, com o nome da
pessoa física ou jurídica, o logradouro, a cidade, o estado, o CEP, as coordenadas
(latitude e longitude), apresentados na tabela 11.
Tabela 11 - Identificação do local.

Fonte: Elaborada pelo autor (2012).

Meio físico - apresentado na tabela 12
Tabela 12 – Meio Físico

Fonte: Elaborada pelo autor (2012).

a) Elementos de corpo hídrico - rios e córrego:
Para uso no modelo proposto nesta pesquisa foram considerados:

81



Afluente: rios e cursos de água menores que deságuam em rios
principais. Um afluente não flui diretamente para um oceano, mar ou
lago;



Confluência: a junção de dois ou mais corpos hídricos (rios);



Rio Principal: corpo hídrico principal numa determinada bacia
hidrológica, no qual são recebidos os afluentes, também servem para
drenar uma determinada bacia hidrográfica;



Foz: a desembocadura ou o deságue de um corpo hídrico (rio) em um
lago, uma lagoa, no mar ou no oceano.

O quadro 17 apresenta o elemento de corpo hídrico e a pontuação referente à
consequência do risco de inundação.
Elemento de corpo hídrico
Inexistente

Pontuação
0
1
Afluente
2
Principal
3
Confluência
Foz
4
Quadro 17 - Relação entre existência de elemento de corpo hídrico e a pontuação
referente à consequência do risco de inundação. Fonte: Elaborado pelo autor
(2012).

b) Condições do elemento de corpo hídrico
O quadro 18 apresenta as condições do elemento de corpo hídrico e a
pontuação referente à consequência do risco de inundação.
Condições do elemento de corpo
Pontuação
hídrico
(Considerar como quando não houver
0
elemento de corpo hídrico)
Natural
1
Lixo
2
Entulho
3
Assoreado
4
Quadro 18 - Condições de elemento de corpo hídrico e a pontuação referente à
consequência do risco de inundação. Fonte: Elaborado pelo autor (2012).

c) Distância ao corpo hídrico
Embora a hidráulica indique que a inundação é igual para mesma cota, em
áreas urbanas é possível observar que devido a interferências (paredes,
sistemas de drenagem, aterros, etc.) essa regra não se aplica indistintamente.
Assim, a distância do ponto analisado ao corpo hídrico é incluída na
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ferramenta proposta, considerando que quanto maior a distância maior é a
probabilidade da ocorrência de interferências.
O quadro 19 apresenta a distância entre o elemento de corpo hídrico e o local
em análise, e a pontuação referente à consequência do risco de inundação.
Distância (m)

Pontuação
0
d > 500
1
300<d ≤ 500
2
150<d ≤ 300
3
50<d ≤ 150
4
d ≤ 50
Quadro 19 - Distância entre o elemento de corpo hídrico e o local em análise, e a
pontuação referente à consequência do risco de inundação. Fonte: Elaborado
pelo autor (2012).

d) Cota com relação ao corpo hídrico
O quadro 20 apresenta a cota entre o elemento de corpo hídrico e o local em
análise, e a pontuação referente à consequência do risco de inundação.
Cota (m)

Pontuação

0
h>3
1
1,5<h ≤ 3
2
0,5<h ≤ 1,5
3
0<h ≤ 0,50
4
h=0
Quadro 20 - Cota entre o elemento de corpo hídrico e o local em análise, e a
pontuação referente à consequência do risco de inundação. Fonte: Elaborado
pelo autor (2012).

e) Altura de inundação
Quando a altura de alagamento for menor que a cota com relação ao copo
hídrico, deve-se considerar como zero para esse parâmetro.
O quadro 21 apresenta a altura a qual a inundação atinge e o local em análise
e a pontuação referente à consequência do risco de inundação.
Altura (m)

Pontuação
0
1
2
3
4

h=0
0<h ≤ 0,50
0,5<h ≤ 1,5
1,5<h≤ 3
h>3
Quadro 21 - Altura a qual a inundação atinge o local em análise e a pontuação
referente à consequência do risco de inundação. Fonte: Elaborado pelo autor
(2012).
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f) Permeabilidade do solo
O quadro 22 apresenta o grau de permeabilidade do solo do local em análise
e a pontuação referente à consequência do risco de inundação.
Grau de permeabilidade
Pontuação
Elevado
0
Médio
1
Baixo
2
Muito baixo
3
Praticamente impermeável
4
Quadro 22 - Grau de permeabilidade do solo do local em análise e a pontuação
referente à consequência do risco de inundação. Fonte: Elaborado pelo autor
(2012).

g) Rugosidade da superfície
Para uso no modelo proposto nesta pesquisa foram considerados os
Coeficientes de Rugosidade de Manning em função do grau de rugosidade e a
pontuação referente à consequência do risco de inundação conforme
apresentado no quadro 23.
Coeficiente de
Grau de rugosidade
Pontuação
Rugosidade de Manning
0
0≥n>20
Baixo
1
20≥n>100
Médio
2
100≥n>300
Alto
3
n≥300
Muito alto
4
Quadro 23 - Graus de rugosidade em função do Coeficiente de Rugosidade de
Manning e a pontuação referente à consequência do risco de inundação. Fonte:
Elaborado pelo autor (2012).

Os cálculos dos pontos de cada item referentes ao meio físico são dados pela
equação 18:
Equação 18

O cálculo da pontuação referente ao meio físico é dado pela equação 19. O peso
foi adotado de acordo com os testes realizados:
(∑

)

Equação 19
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Condições meteorológicas - apresentadas na tabela 13
Tabela 13 – Condições meteorológicas.

Fonte: Elaborada pelo autor (2012).

a) Índice pluviométrico da região
Para o modelo proposto deve-se considerar o índice pluviométrico total
medido na época de chuvas. O quadro 24 apresenta o exemplo da estação
chuvosa na cidade de São Paulo entre os meses de novembro e abril.
Índice pluviométrico da região (mm)

Pontuação
0
Ip ≤ 100
1
100<Ip ≤ 400
2
400<Ip≤ 700
3
700<Ip≤ 1000
4
Ip>1000
Quadro 24 - Índice pluviométrico da região do local em análise e a pontuação
referente à consequência do risco de inundação. Fonte: Elaborado pelo autor
(2012).

b) Índice pluviométrico para ocorrência de inundação
Para o modelo proposto deve-se considerar o índice pluviométrico total
medido na região por ocasião das inundações apresentado no quadro 25.
Índice pluviométrico da região (mm)

Pontuação
0
Ip > 1000
1
700 <Ip≤ 1000
2
400<Ip≤ 700
3
100 <Ip ≤ 400
4
Ip ≤ 100
Quadro 25 - Índice pluviométrico total medido na região por ocasião das inundações
e a pontuação referente à consequência do risco de inundação. Fonte: Elaborado
pelo autor (2012).
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c) Período de retorno
Para o modelo proposto deve-se considerar o cálculo do período de retorno
com base nos índices pluviométricos medidos na região em análise conforme
quadro 26.
Período de retorno (anos)

Pontuação
0
T > 100
1
50 < T ≤ 100
2
25 < T ≤ 50
3
10 < T ≤ 25
4
T < 10
Quadro 26 – Período de retorno e a pontuação referente à consequência do risco de
inundação. Fonte: Elaborado pelo autor (2012).

d) Fenômeno meteorológico
Para o modelo proposto é necessária a identificação de qual fenômeno,
indicado no quadro 27, que ocorrerá durante até 1 ano após a realização da
avaliação.
Fenômeno meteorológico
-

Pontuação
0
1
2
3
La Niña
4
El Niño
Quadro 27 – Fenômeno meteorológico e a pontuação referente à consequência do
risco de inundação. Fonte: Elaborado pelo autor (2012).

Os cálculos dos pontos de cada item referentes à meteorologia são dados pela
equação 18.
O cálculo da pontuação referente à meteorologia é dado pela equação 20. O peso
foi adotado de acordo com os testes realizados:
(∑

)

Equação 20
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Infraestrutura - apresentada na tabela 14
Tabela 14 – Infraestrutura.

Fonte: Elaborada pelo autor (2012).

Para uso no modelo proposto nesta pesquisa foram considerados os intervalos de
tempo de retorno em função do risco conforme apresentado no quadro 28.
Período de retorno (anos)
Pontuação
TR>500
0
100<TR≤500
1
50<TR≤100
2
10<TR≤50
3
TR≤10
4
Quadro 28 - Nível de risco de inundação em função do tempo de retorno para obras civis.
Fonte: Elaborado pelo autor (2012).

a) Revestimento do canal
Para o modelo proposto é necessário identificar de qual material é revestido o
canal conforme indicado no quadro 29.
Material de revestimento do canal
Pontuação
Não há canal
0
Concreto
1
Pedra argamassada
2
Gabião
3
Terra
4
Quadro 29 – Material de revestimento do canal e a pontuação referente à
consequência do risco de inundação. Fonte: Elaborado pelo autor (2012).
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b) Tipo de seção do canal
Para o modelo proposto é necessário identificar qual é a seção do canal
conforme indicado no quadro 30.
Seção do canal
Pontuação
Não há canal
0
1
Aberto retangular e contorno fechado
2
Aberto trapezoidal
3
4
Quadro 30 – Seção do canal e a pontuação referente à consequência do risco de
inundação. Fonte: Elaborado pelo autor (2012).

c) Condições do canal
Os materiais depositados nos canais influenciam na velocidade de
escoamento da água, além do volume que ocupam assim elevando a
profundidade da lâmina d´água, ou seja, alterará para cima o nível de
enchente do canal. Para o modelo proposto é necessário identificar como
estão as condições do canal conforme indicado no quadro 31.
Condições do canal
Pontuação
Não há canal
0
Natural
1
Com resíduos sólidos (sacos plásticos,
2
móveis, garrafas, etc.)
Com entulhos (construção civil)
3
Assoreado
4
Quadro 31 – Condições do canal e a pontuação referente à consequência do risco
de inundação. Fonte: Elaborado pelo autor (2012).

d) Microdrenagem
Para o modelo proposto é necessário identificar qual sistema de
microdrenagem há na área avaliada conforme indicada no quadro 32.
Sistema de microdrenagem
-

Pontuação
0
1
2
Industrial
3
4
Residencial/ Comercial/ Aeroporto
Quadro 32 – Sistema de microdrenagem e a pontuação referente à consequência do
risco de inundação. Fonte: Elaborado pelo autor (2012).
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e) Macrodrenagem
Para o modelo proposto é necessário identificar qual sistema
macrodrenagem há na área avaliada conforme indicada no quadro 33.

de

Sistema de macrodrenagem
-

Pontuação
0
1
Área de importância específica
2
Industrial/ residência/ comercial
3
4
Quadro 33 – Sistema de macrodrenagem e a pontuação referente à consequência do
risco de inundação. Fonte: Elaborado pelo autor (2012).

f) Piscinão
Para o modelo proposto é necessário identificar a existência de reservatórios
de água de chuva (piscinão) no canal a montante da área avaliada conforme
indicada no quadro 34.
Piscinão
Pontuação
Não há canal
0
Com piscinão
1
2
3
Sem piscinão
4
Quadro 34 – Existência de piscinão e a pontuação referente à consequência do risco
de inundação. Fonte: Elaborado pelo autor (2012).

g) Manutenção do canal
Para uso no modelo proposto nesta pesquisa foram considerados os períodos
anuais de limpeza dos canais e corpos hídricos, adotando-se a pontuação
referente à consequência do risco de inundação conforme apresentado no quadro
35.
Período de
manutenção (anos)
Não há canal
T≤1

Pontuação
0
1

Justificativa
O período abaixo de um ano para
realizações de manutenções nos
corpos hídricos é a melhor situação,
pois os corpos hídricos ficam mais
bem preparados para todos os
períodos chuvosos.
Continua...
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1<T≤2

Os corpos d’água rapidamente ficam
obstruídos assim aumentando a
altura de enchente e
consequentemente a de inundação.
Assim o período de até dois anos é
pouco para as manutenções dos
corpos hídricos, pois passarão por
pelo menos dois períodos chuvosos.
2<T≤4
3
Os corpos d’água rapidamente ficam
obstruídos assim aumentando a
altura de enchente e
consequentemente a de inundação.
T>4
4
Quatro anos é o período de mandato
do Poder Executivo (presidente,
governador e prefeito), dessa forma
as obras de manutenção dependem
do planejamento do executivo,
podendo não ocorrer durante uma
gestão.
Quadro 35 – Pontuação referente à consequência do risco de inundação em função
das manutenções de canais. Fonte: Elaborado pelo autor (2012).
2

h) Manutenção do piscinão
A frequente limpeza dos piscinões é importante no resultado de redução dos
efeitos das inundações, pois o volume de resíduos que estiverem depositados
no piscinão ocupa o volume destinado a água, assim reduzindo a eficiência do
sistema. Para uso no modelo proposto nesta pesquisa foram consideradas as
frequências de limpeza dos piscinões adotando-se a pontuação referente à
consequência do risco de inundação conforme apresentadas no quadro 36.
Frequência de limpeza dos piscinões
Pontuação
(anos)
Não há canal
0
2<f≤4
1
1<f≤2
2
f=1
3
f=0
4
Quadro 36 – Frequência de limpeza dos piscinões e a pontuação referente à
consequência do risco de inundação. Fonte: Elaborado pelo autor (2012).

i) Barragens
Para uso no modelo proposto nesta pesquisa foi considerada a existência ou
não de barragem a montante da área em análise, adotando-se a pontuação
referente à consequência do risco de inundação conforme apresentada no quadro
37.
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Barragens
Pontuação
Não há canal
0
Existência de barragem
1
2
3
4
Quadro 37 – Existência de barragem e a pontuação referente à consequência do
risco de inundação. Fonte: Elaborado pelo autor (2012).

Os cálculos dos pontos de cada item referentes à meteorologia são dados pela
equação 18.
O cálculo da pontuação referente à meteorologia é dado pela equação 21. O peso
foi adotado de acordo com os testes realizados:
(∑

)

Equação 21

Sistemas de proteção do imóvel – apresentado na tabela 15
Tabela 15 – Sistemas de proteção do imóvel.

Fonte: Elaborada pelo autor (2012).

a) Proteções físicas
Para uso no modelo proposto nesta pesquisa foram consideradas as
proteções físicas para impedir o avanço da água devido à inundação, ou
minimizar seus efeitos, a pontuação referente à consequência do risco de
inundação está apresentada no quadro 38.
Tipos de proteções contra inundações
Pontuação
Não há canal ou corpo d´água, por esse
0
motivo são desnecessárias as medidas
Todos mencionados abaixo
1
Válvulas de retenção nas tubulações de
2
efluentes e comportas
Reservatório e reservatório
3
Não há proteções
4
Quadro 38 – Tipos de proteções contra inundações e a pontuação referente à
consequência do risco de inundação. Fonte: Elaborado pelo autor (2012).
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b) Planos de emergências
Para uso no modelo proposto nesta pesquisa foram consideradas as ações
para minimizar os efeitos das inundações, adotando-se a pontuação referente à
consequência do risco de inundação conforme apresentada no quadro 39.
Ações contra inundações
Pontuação
Não há canal ou corpo d´água, por esse
0
motivo são desnecessárias as ações
Todos mencionados
1
Plano de emergências público
2
Plano de emergências local
3
Não há
4
Quadro 39 – Ações contra inundações e a pontuação referente à consequência do
risco de inundação. Fonte: Elaborado pelo autor (2012).

Os cálculos dos pontos de cada item referentes às proteções contra inundações são
dados pela equação 18.
O cálculo da pontuação referente às proteções contra inundações é dado pela
equação 22. O peso foi adotado de acordo com os testes realizados:
(∑

)

Equação 22

Histórico – apresentado na tabela 16
Tabela 16 – Histórico.

Fonte: Elaborada pelo autor (2012).

a) Frequência de inundações
Para uso no modelo proposto nesta pesquisa foram consideradas as
frequências das inundações no local em análise, adotando-se a pontuação
referente à consequência do risco de inundação conforme apresentada no quadro
40.
Frequência anual inundações
Pontuação
f=0
0
f=1
1
1<f≤2
2
2<f≤4
3
f>4
4
Quadro 40 – Frequência anual de inundações e a pontuação referente à
consequência do risco de inundação. Fonte: Elaborado pelo autor (2012).
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O cálculo da pontuação referente às frequências de inundações (histórico) é dado
pela equação 23. O peso foi adotado de acordo com os testes realizados:
Equação 23

Cálculo de estimativa de perdas – apresentado na tabela 17
O cálculo da estimativa de perdas diretas deverá ser feito utilizando-se a equação 3,
e para cálculo das perdas indiretas devem-se multiplicar as perdas diretas pelos
fatores de perdas indiretas da tabela 7. Os resultados devem ser apresentados na
tabela 17.
Tabela 17 – Estimativa de perdas.

Fonte: Elaborada pelo autor (2012).

Avaliação do risco – apresentado na tabela 18
Nesse é apresentada a soma das pontuações parciais, com o preenchimento da
tabela 18.
O cálculo da pontuação do total é dado pela equação 24:
(∑

)

Equação 24

Tabela 18 – Avaliação do risco.

Fonte: Elaborada pelo autor (2012).

Comentários e observações – apresentado na tabela 19
Esse campo é preenchido com observações que o avaliador julgar necessárias. O
nome do avaliador e data da avaliação também deve constar na tabela 19.
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Tabela 19 – Comentários e observações.

Fonte: Elaborada pelo autor (2012).

A seguir foram apresentados exemplos de avaliação em locais reais, porém com
valores hipotéticos, para demonstrações de aplicações do modelo proposto nesta
pesquisa.

4.2 Casos de aplicações
Pelo fato desta pesquisa ter como um dos objetivos um modelo de relatório para a
avaliação de riscos de inundação e alagamento, é de fundamental importância o
desenvolvimento de casos de aplicação, com o intuito de testar de forma prática o
modelo proposto.
Nos casos propostos foram utilizadas informações de localizações reais, com
históricos de inundação ou alagamento, e dados fictícios das propriedades em
análise.

4.2.1 Estudo de caso 1
Considerado um imóvel na Rua Américo Vespucci construído a 50m da Av. Luiz
Ignácio de Inhaia Mello, onde existe um córrego canalizado sob essa avenida,
conforme figura 31. Foram considerados valores hipotéticos, inclusive de edifício e
conteúdos desse local a R$ 2.200,00/m², e área ocupada de 3000m². A Tabela 20
mostra o preenchimento do modelo para o caso 1.
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Figura 31 – Localização do imóvel avaliado para o caso 1. Fonte: Programa Google Earth
(2012).
Tabela 20 – Aplicação 1 do modelo.

Continua...
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Fonte: Elaborada pelo autor (2012).
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A pontuação apresentou resultado ruim. Nesse caso o subscritor de riscos da
seguradora deverá agravar o prêmio do seguro na cobertura de alagamento e
inundação, e/ou apresentar franquia alta, ou não aceitar o risco.
O autor é testemunha de vários eventos de inundação nessa região, com grandes
prejuízos aos imóveis nessas áreas. Dessa forma, o modelo atendeu ao proposto.

4.2.2 Estudo de caso 2

Considerando um imóvel na Rua Cavour construído a 202m da Av. Luiz Ignácio de
Inhaia Mello, onde existe um córrego canalizado, conforme figura 32. Também
considerando todos os valores hipotéticos, inclusive de edifício e conteúdos desse
local a R$ 3.000,00/m², e área ocupada de 549m². A Tabela 21 mostra o
preenchimento do modelo para o caso 2.

Figura 32 – Rua Cavour, vista aérea da localização do imóvel do caso 2. Fonte: Programa
Google Earth (2012).
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Tabela 21 – Aplicação 2 do modelo.

Continua...
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Fonte: Elaborada pelo autor (2012).

A pontuação apresentou resultado regular tendendo a bom. Nesse caso o subscritor
de riscos da seguradora deverá analisar o modelo e os comentários do engenheiro
ou inspetor de riscos, pois apesar de haver corpo hídrico na região, o local não será
afetado por inundação, nesse caso ele poderá aceitar a cobertura de inundação e
alagamento sem restrições.
O autor é testemunha de vários eventos de inundação nessa região, porém nesse
ponto nunca houve inundação, dessa forma o modelo atendeu ao proposto.

4.2.3 Estudo de caso 3

Considerado um imóvel na Rua do Oratório sem corpo hídrico nas proximidades,
conforme figura 33. Também considerando todos os valores hipotéticos, inclusive de
edifício e conteúdos desse local a R $4000,00/m², e área ocupada de 5561m². A
Tabela 22 mostra o preenchimento do modelo para o caso 3.
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Figura 33 – Rua do Oratório, vista aérea da localização do imóvel do caso 3. Fonte:
Programa Google Earth (2012).
Tabela 22 – Aplicação 3 do modelo.

Continua...
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Fonte: Elaborada pelo autor (2012).
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A pontuação apresentou resultado bom. Nesse caso o subscritor de riscos da
seguradora poderá aceitar a cobertura de inundação e alagamento sem
restrições.
O autor é testemunha que nessa região não ocorre inundação, dessa forma o
modelo atendeu ao proposto.
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5. CONCLUSÕES

O presente trabalho apresenta uma proposta de modelo para avaliação de riscos de
inundações para aplicação no ramo de seguros, no qual foram definidos critérios e
pontuações a serem verificados pelo profissional de riscos da seguradora.
Esse modelo tem o propósito de ser utilizado como ferramenta no processo de
subscrição auxiliando nas tomadas de decisões, proporcionando melhor resultado
em termos de sinistralidade para a seguradora. Também pode ser considerado
como um diferencial comercial, pois com melhor avaliação do cenário a seguradora
poderá aceitar o risco de inundação e oferecer melhores preços.
O modelo proposto vai ao encontro da necessidade do mercado em melhor
avaliação de riscos de inundação, pois a demanda e necessidade de seguros para
riscos da natureza é crescente e muitas vezes a seguradora não oferece esse
produto por não conseguir uma avaliação que seja confiável.
Apesar da aparente simplicidade no preenchimento do modelo é importante que o
profissional de riscos tenha alguns conhecimentos de hidráulica e hidrologia, além
de necessitar pesquisar informações meteorológicas, histórico de ocorrências de
inundações na região, analisar as condições de drenagens pluviais, assim como as
condições das proteções que o imóvel possui contra inundações. Por outro lado,
também é importante que o subscritor de riscos conheça o modelo, pois este
apresenta três intervalos: bom, regular e ruim. Nos intervalos bom e ruim a decisão é
mais simples, pois o primeiro mostra que a área analisada está livre de inundações e
o segundo que haverá o evento. No entanto, quando estiver no intervalo regular será
o momento em que o subscritor precisará interpretar as informações do modelo
assim como as observações do profissional de risco. Dessa forma, é importante que
seja ministrado treinamento para quem irá realizar as avaliações em campo, assim
como o pessoal de escritório.
Embora o modelo desenvolvido tenha definido uma estrutura para classificação dos
riscos de inundações, há alguns desafios para quem for utilizá-lo, como por
exemplo:
a) Informações referentes aos índices pluviométricos: ainda há muitas regiões
onde não há estações meteorológicas, por esse motivo serão necessárias
informações de regiões próximas;
b) Informações referentes ao corpo hídrico: pode ser que não tenham
informações disponíveis sobre aquele corpo hídrico em órgãos
governamentais ou em institutos, dessa forma haverá a necessidade de
recorrer a informações de vizinhos mais antigos;
c) Planos de emergência: a identificação do plano de emergências da região é
muito importante para entender os impactos que o local em estudo terá e
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quais as ações para mitigação. É importante avaliar se o local em análise tem
plano de emergências próprio e se tem correlação com o plano de
emergências regional;
d) Obras civis: é importante que sejam pesquisadas as obras civis que foram
realizadas, que estão em andamento e que estão em planejamento, pois
impactarão diretamente no resultado da análise;
e) Aplicação dos valores atribuídos ao modelo: os valores atribuídos no modelo
poderão ser redefinidos, como por exemplo, em regiões onde as inundações
atingem mais que 500m; assim o peso que no modelo está como zero pode
ser alterado passando para 1, 2 ou maior. Por outro lado, deixa de ser
somente um desafio, mas também se pode considerar como uma vantagem
do modelo: a flexibilidade. Porém é importante que para qualquer situação
diferente seja alterado o modelo, pois ele pode perder confiabilidade;
f) Frequência de avaliações: devido às intervenções antrópicas constantes e a
questão das mudanças climáticas é necessário uma reanálise do local a cada
dois anos, por exemplo, o que possibilitaria a análise das obras realizadas e o
comportamento de pelo menos dois períodos de chuvas.
Destacamos que esse modelo foi desenvolvido com base nos conhecimentos
teóricos e práticos do autor em hidrologia, hidráulica e sinistros ocorridos devido aos
eventos de inundação. Foi testado teoricamente até a obtenção dos pesos,
intervalos, valores em geral e testado três vezes de forma prática conforme
apresentado com resultados coerentes ao proposto pelo modelo. Porém, há
necessidade que seja utilizado muitas vezes para realizar melhores ajustes.
Vale ressaltar que o modelo aqui proposto é uma ferramenta importante na tomada
de decisão. Assim, todo o processo de levantamento de informações e classificação
do risco é importante para a aceitação por parte do departamento de subscrição da
seguradora.
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