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ABORDAGEM DAS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS E INCERTEZAS EM 

MODELOS DE TRANSFERÊNCIA DE RISCOS HIDROLOGICOS.   
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José Marengo5  

 

Resumo – As perdas econômicas associadas à variabilidade e alterações climáticas estão aumentando 

em todo o mundo. Por isso, transferência de riscos a terceiros, como os seguros, estão sendo 

implementados. Mas o pouco conhecimento das alterações climáticas naturais e antrópicas em termos 

de intensidade e frequência inserem grande subjetividade nos resultados obtidos neste tipo de 

estratégia. O propósito deste artigo é explorar a estrutura dos métodos utilizados para estimar 

incertezas e eventos sobre condições não estacionárias, para representar a variabilidade temporal, 

utilizando Modelos de Transferência de Riscos Hidrológicos (MTRHs). Com base em 

desenvolvimentos anteriores sugeridos na literatura estatística e de mudanças climáticas, o artigo 

apresenta uma abordagem unificada para estimar o prêmio presente e futuro com um maior grau de 

robustez. O estudo sobre MTRH sugere que a não-estacionariedade e a estimativa das incertezas são 

úteis para avaliação de riscos associados ao planejamento e à sustentabilidade dos futuros fundos de 

água, com parcerias público-privadas relativos a segurança hídrica.  
 

Palavras-Chave – Não estacionariedade; Modelos de Seguros; Incertezas. 
 

 

ADDRESSING CLIMATE CHANGE AND UNCERTAINTIES ON 

HYDROLOGICAL RISK-TRANSFER MODELS  
 

Abstract – Economic losses associated with climate variability and change are increasing worldwide. 

Thus, risk transfer mechanisms, such as insurance, are being implemented. However, partial 

knowledge of natural and anthropogenic climate change in terms of intensity and frequency 

incorporates uncertain results of these mechanisms. The purpose of this article is to explore the 

structure of the methods used to address the estimation of uncertainties and events on non-stationary 

conditions, to represent temporal variability under Risk Transfer Hydrological Models (MTRHs) 

strategies. Based on previous developments suggested in the statistical literature and climate change, 

this contribution presents a unified approach to estimate the present and future insurance premium 

with robustness. The study suggests that non-stationary analysis and the uncertainty estimate can 

better perform a risk assessment and associated impacts for planning and economic sustainability of 

prospective water funds, with public-private partnerships related to water security. 
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1. Introdução 

A intervenção humana em bacias hidrográficas, o efeito da variabilidade climática de baixa 

frequência e as mudanças climáticas devido ao aumento de gases de efeito estufa na atmosfera são 

apontados como as principais causas de alterações no ciclo hidrológico nas várias regiões no mundo 

IPCC (2014). 

A grande concentração populacional em áreas urbanas indicam ser um dos principais 

determinantes da vulnerabilidade aos desastres naturais. De acordo com o World Meteorological 

Organization (2014) e CRED6 (2015); de 1970 a 2012, 8.835 desastres causarem em torno de US$ 

2,4 trilhões em perdas econômicas como resultado direto de condições meteorológicas e hidrológicas. 

A nível local, segundo o estudo do Banco Mundial e GFDRR7 (2014), no Brasil um evento com 

período de retorno de 5 anos pode ser suficiente para gerar prejuízos públicos de até US$ 1,9 bilhão.  

Medidas para enfrentar e adaptar sistemas aos impactos produto dos desequilíbrios e alterações 

hidroclimáticos têm sido estudadas e implementadas nos últimos anos IPCC (2012). A transferência 

de riscos hidrológicos faz parte destas medidas e oferece uma resposta viável de adaptação para os 

riscos climáticos atuais e futuros, incluindo instrumentos tais como o seguro Pilar et al., (2001). 

Na atualidade, este tipo de proposta não representa uma iniciativa consolidada devido a seu 

pouco desenvolvimento, que no Brasil, por exemplo, tem o maior mercado da América Latina, mas 

as taxas de penetração permanecem baixas (1,08% do PIB) em comparação às economias 

desenvolvidas (3,6% do PIB) Grupo Banco Mundial, (2014). Dentre os principais desafios destas 

estratégias para afrontar as mudanças climáticas, se desatacam propostas de adaptação como a adoção 

de hipóteses não estacionárias e a avalição das incertezas nos processos de modelagem.  

O foco deste artigo, parte da necessidade de responder à pergunta “Como as alterações 

climáticas e câmbios socioeconômicos influem na estimativa do risco de secas futuras, antes da 

precificação exata nos contratos de seguro ao longo prazo? ” Para isso propõe-se uma abordagem 

unificada e resiliente dos modelos de seguros, sobre como inserir o pouco conhecimento das 

alterações climáticas naturais e antrópicas em termos de intensidade e frequência dos extremos 

hidrológicos IPCC, (2012); Salas et al., (2014) e o desafio sobre como incorporar a incerteza das 

projeções de climáticas na gestão de riscos financeiros na engenharia Kwadijk et al., (2010).  

 

 

 

                                                           
6 CRED: Centre for Research on the Epidemiology of Disasters, 2015 
7 GFDDR: Global Facility for Disaster Reduction Recovery, 2014 
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2. Modelos de Transferência de Riscos  

Modelos de seguros sustentáveis são necessários para adaptação a condições de vulnerabilidade 

a eventos extremos. Tais modelos, aqui especificados chamados de Modelos de Transferência de 

Riscos Hidrológicos (MTRHs), simulam o armazenamento e a operação de um fundo, mediante 

pagamento de prêmios e indenizações. Prêmios, são quantias pagas pelos usuários para contratar o 

seguro, ao passo que as indenizações são ressarcimentos financeiros direcionados pelo fundo para 

cobrir os prejuízos dos segurados. 

Estratégias de seguros são uma forma de apoio ao desenvolvimento e restauração do bem-estar, 

permitindo que segurados "assumam riscos” e, caso ocorram eventos extremos cobertos pelo seguro, 

minimizar os prejuízos aumentando a resiliência dos sistemas Mendiondo, (2010); IPCC, (2012); 

Laurentis, (2012).  

O modelo aqui descrito trata de adaptações setoriais dos trabalhos anteriores de Pilar et al. 

(2001), Righetto et al. (2007), Graciosa (2010) e Laurentis (2012), cuja unidade de gerenciamento 

considerada é a bacia hidrográfica. Esta é uma iniciativa desenvolvida no Departamento de Hidráulica 

e Saneamento (SHS) da Escola de Engenharia de São Carlos/Universidade de São Paulo (EESC/USP) 

pelo grupo de pesquisa Núcleo Integrador de Bacias Hidrográficas (NIBH). O modelo apresenta uma 

estrutura concentrada para a simulação dos fundos de seguros indexados contra riscos hidrológicos 

extremos, tanto para inundações decorrentes de precipitações intensas quanto para estiagens.  

Sua estrutura se divide em: i) definição dos cenários a simular; ii) aquisição ou geração de dados 

de extremos hidrológicos em cada cenário para entrada no modelo; iii) definição do prêmio inicial a 

ser pago pelos segurados; iv) simulação do armazenamento do fundo de seguros em cada cenário; v) 

otimização do prêmio a ser pago em cada cenário; vi) avaliação dos resultados com base no retorno 

financeiro e na solvência de operação do fundo. A solvência pode ser definida como a capacidade de 

um fundo de seguros em honrar suas obrigações financeiras, mediante a utilização de seus bens e 

ativos Laurentis, (2012). A síntese da estrutura do modelo, tanto para inundações como para 

estiagens, pode ser observada na Figura 1, aplicado sobre bacias do estado de São Paulo. 

Como conclusões principais das simulações do modelo de seguros efetuadas nos trabalhos de 

Graciosa, (2010) e Laurentis, (2012); destaca-se a necessidade de melhorar a avaliação dos impactos 

das incertezas climáticas e hidrológicas, integrar uma metodologia para a estimativa dos períodos de 

retorno sobre hipóteses de não estacionariedade para atingir cenários mais robustos de adaptação ás 

mudanças globais. 
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Figura 1- Síntese MTRH – SHS. Adaptado de Graciosa, (2010) e Laurentis (2012) 

Sendo: 

 

𝐷𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙,𝐶𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙,𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖ç𝑜𝑠 = 𝑎 + 𝑏 ∗ 𝐿𝑛 (𝑁𝐴)                                                                              (1) 

 

Curva de prejuízo inundações, onde a e b são constates e seu valor depende de o setor de análise 

(residencial, comercial ou serviços) e NA é o nível de agua obtido do modelo hidrológico – hidráulico. 

 

𝑆𝐴𝑖 = 𝑆𝐴𝑖−1(1 + 𝑡𝑥) + 𝑃𝑖 − 𝐼𝑖 − 𝑃𝑒𝑎,𝑖(1 + 𝑗)                                                                                   (2) 

 

Saldo armazenado do seguro (SA) em unidades monetárias para os dois extremos: Em que i é o índice 

do ano, tx é a taxa de juros incidente sobre o capital armazenado, I é a indenização, Pea é a parcela de 

empréstimo anual paga no ano i e j é os juros incidentes sobre os empréstimos. 

 

𝐷𝑈𝑟𝑏𝑎𝑛𝑜,𝑝𝑒𝑐𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜,𝑎𝑔𝑟𝑖𝑐𝑜𝑙𝑎,𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑒 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 = ∑ 𝐷𝑥,𝑖
𝑏𝑛

𝑖=1 b                                                                 (3)                 

 

Equação 1 

Equação 2  

Equação 3 

Equação 2  
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Curva de prejuízo de secas: Sendo Dx,i  o prejuízo total na bacia x no ano i, para o setor b de 

abastecimento urbano, pecuário, agrícola, industrial e ambiental. 

3. Métodos 

A proposta busca robustecer a gestão de modelos de seguros no longo prazo mediante a estimativa 

da incerteza Honti, (2014); Mendiondo, (2010) e análise de séries de vazão sobre condições de não 

estacionariedade, seguindo a abordagem tradicional para o estudo dos impactos climáticos sobre o 

recurso hídrico, acoplando modelos climáticos aos modelos hidrológicos Simonovic, (2010). 

3.1 Análise de incertezas  

A análise de incertezas avalia a imprecisão nos resultados dos modelos numéricos que surgem 

da ambiguidade nas estruturas de modelos, parâmetros, condições de contorno e dados de avaliação 

Beven e Alcock, (2012). 

Ademais das incertezas dos modelos climáticos globais, outras fontes de incerteza, tais como a 

escolha de um método de redução de escala “downscaling” Chen et al., (2011) ou incertezas na 

modelagem hidrológica associadas aos modelos e dados utilizados Fowler et al., (2007). Estas 

seguem uma sequência baseadas em um modelo de “Cascata” que se propaga e cumula em tanto mais 

são utilizados modelos e métodos Van Den Hoek et al., (2014).  

Os métodos para avaliar as incertezas sobre estudos de impacto climático em recursos hídricos 

são geralmente desenvolvidos sobre um marco comparativo probabilístico que combina a informação 

de um conjunto de modelos em etapas sequenciais, por exemplo: Modelos Climáticos, Cenários de 

emissões de gases efeito estufa, técnicas de downscaling, modelos hidrológicos e neste caso modelos 

de seguros, Raje, (2010). Dentre os marcos probabilísticos utilizados encontra-se o método de Monte 

Carlo, que permite a estimativa da incerteza quando os dados de avaliação não são disponíveis em 

sua totalidade e proporciona uma alternativa viável para sua implementação Romanowicz, (2007).  

A iniciativa busca, ademais da medida da incerteza, conseguir sua acoplagem ao modelo de 

seguro, onde a inclusão do custo da incerteza tem um peso econômico subtrativo frente ao benefício, 

que pode ser assumido pelo assegurado, governo ou empresa privada, dependendo do tipo de modelo 

de seguros implementado, Saint-Geours et al., (2013). Propostas deste tipo podem ser integradas, 

como metodologias para análise de incertezas estocásticas do tipo benefícios ajustados.  

3.2 Períodos de retorno sobre hipóteses não estacionárias 

Dentre as abordagens tradicionais de AF para estudar extremos hidrológicos é possível encontrar as 

baseadas no método analítico (AFMA) e o método do Teorema do Limite Central (AFM-TLC) Stedinger, 

(2012). Estes são suportados no pressuposto de estacionariedade da função de distribuição de 

probabilidade de séries de extremos e a independência de eventos Salas e Obeysekera, (2014); Canon 
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et al., (2011), mas no presente esta hipótese colapsa por conta dos efeitos das mudanças climáticas e 

mudanças no uso do solo Salas e Obeysekera, (2014); Poveda et al., (2012); Stedinger, (2012).  

Em condições não estacionárias, é recomendado avaliar o desempenho no planejamento de 

recursos hídricos mediante a mistura de alguns indicadores básicos ou técnicas de reamostragem ou 

Bootstrap AFREAM Efron, (1993); Stedinger, (2012), que complementam os alcances das AFMA e AFM-

TL; dentre tais índices encontram-se a avaliação do período de retorno e risco; para este fim são 

consideradas três condições de não estacionariedade comuns: (1) incremento de eventos extremos, 

(2) diminuição dos eventos extremos e (3) mudanças nas magnitudes dos eventos extremos Salas e 

Obeysekera, (2014); Poveda et al., (2012). Em tanto, as hipóteses de AFREM  aprofundam na 

determinação da distribuição de probabilidade de um parâmetro qualquer da função estudada, 

fornecendo avaliações do erro padrão livre de complexidades algébricas e possibilitando a obtenção 

de intervalos de confiança sem a necessidade de pressupostos sobre a distribuição do estimador. 

4. Abordagem proposta com MTRHs 

Na busca de uma abordagem confiável para a tomada de decisão e a necessidade de auxiliar ao 

gerenciamento na problemática de adaptação às alterações hidroclimáticas, tanto para o mercado de 

seguros como para o planejamento de recursos pós-desastre, a hipótese central supõe um adianto na 

abordagem e operação nos modelos de transferência de riscos hidrológicos frente aos impactos dos 

eventos extremos, incorporando a medida da incerteza e a análise de frequências sobre condições não 

estacionarias dos processos de modelagem. A Figura 2 apresenta visão esquemática para o cálculo do 

risco atual e futuro com simulações de risco baseadas no MTRH-SHS e cálculo do prêmio. 

 

Figura 2 – Visão esquemática da abordagem proposto para o cálculo do risco atual e futuro e dos prêmios  

Tr  

$ 
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Por outra parte, as magnitudes das perdas altamente imprevisíveis por desastres naturais fazem 

das abordagens baseadas em informações hidroclimatológicas históricas obsoletas. Abordagens como 

MTRH incluem a geração de séries equiprováveis observar Figura 1. Secas, que aceitam hipóteses de 

não estacionariedade e que combinadas com estratégias de AFMA, AFM-TLC e AFREAM podem fornecer 

maior robustez ao desenvolvimento de seguros, observar Figura 2. Proposta, Probabilidade f (t).  

A inclusão da medida da incerteza pode fornecer seguridade na toma de decisão, com respeito 

ao planejamento de fundos de seguros, tendo presente que esta prática não é um exercício padronizado 

na modelagem devido a sua alta complexidade.  
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