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Prolegômenos aos 
modelos atuariais 
de catástrofes* 

renato FLÔreS
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a narrativa atual sobre ca-
tástrofes, no âmbito atu-
arial, incorpora de modo 

crescente o recurso a complexos 
modelos, e o faz descrevendo os 
seus diversos tipos, como um pre-
cioso auxílio no dimensionamen-
to de cada produto específico. São 
também instrumentos de previsão 
e de análise suplementar do risco 
de uma determinada carteira ou 
exposição, bem como ferramentas 
úteis para a estimativa ou a avalia-
ção de perdas, antes e depois da 
catástrofe, respectivamente. 

O Anexo I menciona as princi-
pais abordagens ora em uso, o 
que não exclui um vasto elenco 
de outras formulações, adapta-
ções e criações, ajustadas a re-
giões e eventos bem caracteriza-
dos, advindas de diversos centros 
e empresas especializadas.

Devido à sua complexidade e aos 
problemas inerentes a qualquer 
ferramenta de modelagem, os 
modelos, por vezes, assustam os 
agentes do mercado que deles po-
deriam extrair melhorias para suas 
atividades. A situação é, no entan-
to, menos complicada ou esotérica 
do que possa parecer, desde que o 
acercamiento aos mesmos seja fei-
to da forma correta. 

* Texto baseado em intervenções na mesa-
-redonda “Economia e Seguros: Catás-
trofes”, realizada em São Paulo (22 de 
maio 2014) e, após, no Rio de Janeiro (4 
de junho de 2014) pela Escola Nacional 
de Seguros. Agradeço a Claudio Conta-
dor não só o convite como os comen-
tários durante os debates e, igualmente, 
quanto a esses últimos, a Rodrigo Bot-
ti e Lauro Faria, bem como a todos os 
participantes. As opiniões e ideias são 
de minha inteira responsabilidade.

Este texto procura enunciar al-
guns princípios básicos, relativos 
à questão das catástrofes em si e 
à gestão de risco das mesmas, an-
teriores à discussão dos modelos. 
São precedentes a análise das téc-
nicas, estruturas e fontes de erro e 
variabilidade de cada abordagem 
específica, sendo, entretanto, fun-
damentais para a boa compreen-
são das limitações e respectivo al-
cance dos produtos ora ofertados 
ou de um item cujo desenvolvi-
mento se cogite solicitar.

Não são tratados aqui, consequen-
temente, aspectos ligados a mé-
tricas de avaliação dos resultados 
e sua variabilidade ou a distintas 
técnicas de simulação e operação1, 
nem tampouco às teorias (estocás-
ticas) advindas da física, meteoro-
logia, oceanografia, geologia, enge-
nharia ou dos próprios processos 
aleatórios e outras disciplinas que 
embasam a sua construção. Nada 
de muito detalhado é também dito 
quanto aos fundamentos econômi-
cos correlatos, assunto que, junto 
com os anteriores, talvez seja obje-
to de um próximo texto.

À luz dessas advertências, nos 
dois tópicos a seguir discorro so-
bre questões básicas e princípios. 
Depois, sobre os fundamentos da 
interação com a gestão de risco. 
Uma última seção encerra o tex-
to, abrindo a perspectiva para ou-
tros fenômenos que não apenas 
os de origem natural. As tarefas e 
desafios à frente, como se poderá 
ver, são muitos e variados.

1 Esses e outros pontos análogos foram 
abordados por Lauro Faria na mesa-
-redonda em São Paulo.
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três pontos Básicos  
soBre As cAtástrofes

Frequência

A ideia de raridade e, de certa 
forma, a de inesperado estão au-
sentes na origem da palavra que 
ora engloba fenômenos tão di-
versos quanto assustadores como 
tsunamis2, terremotos, tornados, 
erupções vulcânicas e dramáticas 
explosões em minas subterrâneas. 
Na tragédia grega, κατάστροφή 
era o desenlace (natural) advindo 
de uma série de circunstâncias, 
atitudes e eventos, em que culmi-
nava a sucessão de acontecimen-
tos. Trazia não só uma conclusão 
como a explicação de toda a tra-
gédia. Não havia em absoluto a 
noção de raridade, e muito me-
nos de risco ou aleatoriedade. 
Tais conceitos, como sabido, 
estavam ausentes, sobretudo em 
sua roupagem probabilística, do 
riquíssimo pensamento da época.

A evolução semântica do termo 
guardou a ideia de evento de gran-
des proporções – uma culminân-
cia –, mas, em algum momento, 
foi associada à de uma ocorrência 
rara3 ou de “caudas pesadas”, co-
mo se diz no jargão advindo da 
teoria da probabilidade para ca-
racterizar densidades fortemente 

2 O termo tsunami tornou-se mais em 
voga na nossa língua após recentes e 
violentas ocorrências no sudeste da Ásia 
e no Japão, desde o início deste século. É 
transliteração de palavra japonesa (tsu = 
porto, nami = onda), ou o clássico mare-
moto. Neste texto, usaremos os dois de 
forma indiferente.

3 Ainda que careça de maior investigação, 
suspeita-se que a introdução dessa visão 
tenha se dado ao final da Idade Média.

assimétricas e acomodando valo-
res extremos. O propósito de tra-
zer inicialmente à tona a questão 
da frequência visa justamente a 
nuançar essa incorporação poste-
rior, que faz com que, de modo 
inconsciente e informalmente, 
para a grande maioria das pesso-
as, a catástrofe seja “algo terrível, 
que ocorre muito raramente” e 
que (certamente) nunca as atin-
girá. Dois argumentos vão contra 
essa concepção.

O primeiro é que diversas catás-
trofes exibem um comportamen-
to cíclico, dentro de padrões de 
regularidade muitas vezes im-
pressionantes. Talvez o caso das 
monções, no subcontinente india-

no, seja o exemplo mais perfeito. 
Com precisão quase matemática, 
em 29 de maio os ventos da mon-
ção chegam ao Golfo de Bengala, 
em 9 de junho atingem Mumbai 
e, em agosto, pelo menos 80% da 
península está sob o seu regime. 
Os grandes incêndios florestais – 
que curiosamente desempenham 
em longo prazo um papel ecolo-
gicamente saudável – apresentam 
forte periodicidade nos verões de 
Portugal e em regiões da Califór-
nia. No estado do Rio de Janeiro, 
sobretudo em sua capital e arre-
dores, as intensas chuvas de verão 
que ocorrem nos primeiros meses 
de cada ano geralmente provocam 
sérias inundações e dramáticos 
deslizamentos de encostas. 
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O que surpreende em grande 
parte dos fenômenos como os 
acima citados é a pouca ou ne-
nhuma atitude séria e abrangente 
de gestão de risco que se vê por 
parte das populações e socieda-
des nas áreas afetadas. Talvez se 
encontre uma explicação em me-
canismos psicológicos associados 
à concepção informal das catás-
trofes anteriormente citadas4.  

4 Pode ser aventado como comportamento 
semelhante o fato – surpreendente? – de 
que pelo menos 7% da população mundial 
vivem sob risco, no mínimo, potencial nas 
cercanias de vulcões considerados ativos. 
Isso sem contar os assentamentos sobre 
vulcões inativos, como é o caso da estân-
cia termal de Caldas Novas, em Goiás. 

De qualquer modo, para todo 
um vasto grupo das mesmas, não 
há raridade, mas ciclos.

O segundo argumento é que, mes-
mo para os fenômenos que se dão 
no âmbito da raridade, esta vem 
se alterando, algumas vezes com 
rapidez, nos últimos anos. Dois 
fatores parecem ser os maiores 
responsáveis: a crescente expan-
são e complexidade da dinâmica 
socioeconômica no planeta e as 
alterações climáticas. 

É sempre bom lembrar que, em 
torno de 500 a.C., a população 
mundial era de aproximadamente 
140 milhões de pessoas, e que ela 
dobrava a cada mil e quinhentos, 

dois mil anos para, a partir da se-
gunda metade do século XX, fazê-
-lo a cada 40 anos! Em 1960, havia 
três bilhões de pessoas no mundo. 
Hoje, mais de sete bilhões, e em 
2050, no mínimo nove bilhões.

A demografia, junto com os múl-
tiplos desdobramentos do pro-
gresso tecnológico, consiste no 
grande motor da complexidade 
da ocupação humana em nosso 
planeta. Catástrofes que passa-
vam despercebidas, ou sem al-
gum registro, mil ou mesmo 500 
anos atrás, hoje atingem amplo 
número de pessoas, e mesmo as 
que eram “conhecidas”, por as-
sim dizer, tiveram seus impactos 
multiplicados devido à (nova) 
proximidade com aglomerados 
urbanos ou complexos industriais 
e logísticos.

Quanto às alterações climáticas, 
foge a este texto a discussão de su-
as causas e tendências últimas, va-
lendo unicamente o registro de fa-
to verificado e objeto de razoável 
consenso: elas alteram a dinâmica 
e, com forte probabilidade, a fre-
quência da maioria das catástrofes 
naturais, além de também multi-
plicarem o seu impacto5. 

A combinação dos dois fatores 
é – sem ser alarmista – explosiva 
e nos obriga a alterar nossa con-
cepção de que as catástrofes “não 
vão ocorrer nunca”. Mesmo em 
nosso país, como mostrado no 
Anexo II, a exposição atual a tais 
fenômenos pode surpreender...

5 Alguns centímetros a mais no nível do 
mar podem intensificar os efeitos des-
trutivos de um maremoto em uma re-
gião costeira, por exemplo.
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Codificação e mensuração

Muitos não imaginam o enorme 
progresso representado pela boa 
classificação das nuvens segundo 
tipologia. Com base em dois cri-
térios, a altura e a aparência, per-
mitiu a conveniente identificação 
das diferentes modalidades, a 
correta percepção dos processos 
físicos de formação, evolução e 
dissolução de cada nuvem e o seu 
frutífero uso em modelos e pre-
visões atmosféricas6. A exemplo 
das nuvens, há crucial necessida-
de de caracterizar cada particular 
catástrofe, e ter formas de medir 
a sua intensidade, de modo a 
poder comparar diferentes ocor-
rências do fenômeno, permitir 
estimativas de seus impactos e o 
seu uso formal como objetos ou 
elementos de modelagem.

6 A classificação distingue dez tipos fun-
damentais e foi estabelecida somente 
em 1887, fortemente inspirada em pro-
posição feita em 1803 pelo inglês Luke 
Howard. É curioso assinalar que, desde a 
literatura grega, ou seja, há mais de dois 
mil anos, existiam nomes para diferentes 
tipos ou aparências de nuvens, sem, en-
tretanto, objetivo ou aplicação científica. 

Sem boas medições de cada ca-
tástrofe segundo métricas signifi-
cativas, a tarefa de projetar pro-
dutos atuariais para as mesmas, 
incorporando inclusive aspectos 
preditivos7, se torna bastante di-
fícil e imprecisa. Apesar dessa 
relevância, os desenvolvimentos 
nessa direção são surpreenden-
temente recentes, com boa parte 
das informações ainda utilizadas 
sendo de origem qualitativa (“fra-
co”, “médio”, “forte”, “muito 
forte”, “moderado”, “intenso”) 
 ou descritiva.

O famoso terremoto de Lisboa, 
que se deu em 1755, pode ser vis-
to como o acontecimento maior 
do século XVIII. Figurando no 
“Candide”, de Voltaire, atraiu a 
atenção de Kant – que a ele dedi-
cou um escrito, no qual elabora a 

7 Que não se depreenda que, havendo 
dados, os problemas tenham aproxima-
damente o mesmo grau de dificuldade 
para todos os fenômenos. No caso da 
previsão, a situação varia muito, sendo, 
por exemplo, mais viável realizar previ-
sões em curto prazo de erupções vulcâ-
nicas do que de terremotos, ainda que a 
causa primária de ambos seja a mesma. 

ideia do “sublime” –, permitiu ao 
Marquês de Pombal reurbanizar 
drasticamente a cidade e suscitou 
ou reacendeu inúmeras discussões 
de ordem religiosa, pois muitos 
o consideraram uma punição di-
vina. É um evento considerado 
“muito forte”, cuja real intensida-
de podemos apenas supor, ainda 
que tenha ocorrido há pouco mais 
de dois séculos8.

De fato, o sismógrafo, instru-
mento ora corriqueiro, só foi in-
ventado ao final do século XIX, 
época em que apareceu também 
a classificação de Mercali, pro-
pondo uma escala de doze níveis 
de intensidade para os terremo-
tos. Tais desenvolvimentos deram 
origem à Escala Richter, de uso 
habitual hoje em dia.

8 Para o terremoto de Lisboa, a maioria 
das estimativas atuais atribui o nível nove 
na Escala Richter. Esse nível é muito ele-
vado, sendo igual ao do recente e trágico 
terremoto de 11 de março de 2011, que se 
deu na costa nordeste do Japão. Ao terre-
moto de 1755, como usual, seguiu-se forte 
tsunami que atingiu também o Marrocos 
e outros pontos da costa europeia. 

A implementação de bancos de dados  
deve ser uma tarefa congregando todos  
os interessados, em particular, todos os participantes 

do setor de seguros, e não um esforço individual, específico de 

uma firma ou centro de pesquisas.
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Se passarmos para os ciclones, 
talvez seja espantoso saber que a 
primeira escala realmente útil e 
sensata, a Saffir-Simpson, data de 
1970, quando finalmente o raio da 
maior circunferência do turbilhão 
e a maior velocidade tangencial 
do vento nessa órbita foram con-
siderados os parâmetros-chave  
de síntese do fenômeno, com a al-
tura entrando como uma terceira 
variável auxiliar.

Ambos os exemplos ilustram dois 
fatos muito importantes. Primei-
ro e naturalmente, só é possí-
vel bem classificar e, sobretudo, 
encontrar formas adequadas de 
aferição da intensidade quando 
a dinâmica física do fenômeno 
é perfeitamente compreendida. 
Segundo, é a partir do estabeleci-
mento e consagração das respec-
tivas tipologia e métrica que se 
torna viável acumular dados con-
sistentes e comparáveis no tempo, 
permitindo abordagens formais e 
a criação de produtos adequados. 
Essa última observação nos leva 
ao terceiro ponto.

transparência: implementação 
de bancos de dados e saudável 
troca de informações

Admitindo-se os dois itens ante-
riores, decorre fundamental a co-
leta e armazenamento organizado 
de dados sobre as diversas catás-
trofes e seus variados impactos. 

Nunca é demais repetir que essa 
atividade é a pedra basilar para a 
criação e utilização de qualquer 
modelo. Sem ela, não se conseguem 
estimativas minimamente confiá-
veis da perda média relativa a uma 
dada intensidade do fenômeno. É 
também impossível o cálculo de 

probabilidades e distribuições de 
ocorrências que, quanto mais pre-
ciso, menos custosos são os segu-
ros, resseguros e outros produtos 
atuariais, e melhor é o desempenho 
dos sistemas de previsão. 

Dessa argumentação resulta evi-
dente a importância do ponto an-
terior, pois sem uma escala de in-
tensidades para cada fenômeno é 
extremamente tosco, quando não 
sem sentido, associar os diversos 
dados estatísticos e quantitativos 
relativos ao mesmo. 

A implementação de bancos de 
dados deve ser uma tarefa congre-
gando todos os interessados, em 
particular, todos os participantes 
do setor de seguros, e não um 
esforço individual, específico de 
uma firma ou centro de pesquisas. 
São bens públicos e, como tais, 
devem ser abordados, em sua cria-
ção, alimentação e manutenção. 

Inclui-se tal atividade em um com-
portamento mais amplo, de diá-
logo e troca de informações entre 
os diversos atores – independente-

mente de suas instâncias específi-
cas de concorrência –, assunto que 
será novamente abordado adiante.

A gerênciA de riscos  
dAs cAtástrofes

Arriscando parecer muito ele-
mentar, é proveitoso dividir a 
Gerência de Riscos em dois gran-
des grupos. 

No primeiro estão as técnicas de 
prevenção e mitigação, com o 
seu elenco associado de compor-
tamentos a serem seguidos antes, 
durante e após o evento catastró-
fico. Encontram-se aí os procedi-
mentos para evitar todo o tipo de 
desastres em centrais nucleares, 
plataformas off-shore de explora-
ção de petróleo e incêndios flores-
tais, ao lado das condutas durante 
o próprio evento: regras para saber 
onde e de que forma se posicio-
nar durante um furacão ou um 
terremoto, além das diversas pro-
vidências a serem tomadas logo 
após o ocorrido, desde o socorro 
e abrigo às vítimas até pequenas 
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obras de engenharia para desafo-
gar estrangulamentos, minorar a 
sucessão de danos e evitar desdo-
bramentos nefastos adicionais.

Esse vasto conjunto de conheci-
mentos e normas se encontra ge-
ralmente sob a responsabilidade 
da Defesa Civil, ou órgãos equi-
valentes, e também, em muitas 
sociedades modernas, em atri-
buições de unidades especiais das 
Forças Armadas9. 

por que é ele  
mencionAdo Aqui?

A razão pode não ter passado pe-
la mente de alguns. Quanto mais 
desenvolvida for essa parte da Ge-
rência de Riscos, melhor se pode 
configurar uma carteira de produ-
tos atuariais para a catástrofe em 
pauta. É um sério erro desenhar 
seguros e outros instrumentos 
analisando apenas as informações 
físicas e quantitativas sobre o fe-
nômeno. Um seguro sobre inun-
dações em uma determinada re-
gião necessita levar em conta todo 
o sistema existente de prevenção, 
o nível de educação e treinamento 
da população sobre a ocorrência 
e desenvolvimento do sinistro, e 
todos os esquemas previstos de 
atendimento e mitigação ex post, 
sob pena de se dimensionar erro-
neamente o produto. 

A Federação Internacional das 
Sociedades da Cruz (e do Cres-
cente) Vermelha(o) destaca que a 
incapacidade de reduzir as poten-
ciais consequências negativas de 

9 Vide, a esse respeito, o Capítulo 4 do 
“Livro Branco de Defesa Nacional”, 
Brasil, 2012. 

um evento de risco é fator essen-
cial para torná-lo uma catástrofe. 
O diálogo entre essa parte e a que 
nos interessa – a atuarial, propria-
mente dita – é uma condição sutil, 
muitas vezes olvidada, que pode 
aprimorar consideravelmente to-
da a gama de ofertas possíveis.

O segundo grupo compreende, 
portanto, o espectro de instru-
mentos de alívio material face 
à ocorrência da catástrofe, que 
constitui o cerne da atuária: se-
guros e subscrições, derivativos, 
resseguros, títulos de catástrofes 
(cat bonds) e técnicas moderadas 
ou extremas de antifragilidade10.

Aqui, à margem das inúmeras 
considerações técnicas possíveis, 
vale destacar algumas questões. 

A primeira é a situação preo-
cupante em nosso país de, ao 
lado de um claro aumento nas 
probabilidades de eventos ca-
tastróficos, encontrarmos uma 
significativa falta de percepção 
da necessidade do uso das ferra-
mentas de Gerência de Riscos dos 
mesmos. O resultado é um mer-
cado securitário fino (pouco den-
so) nessa área, aumentando a di-
ficuldade em desenhar produtos 
atrativos e adequados. A isso se 
acresce a já mencionada precária 
comunicação entre as empresas 
e elementos do setor, tornando 
quase inexistente a importante 
troca de experiências, como su-
cessos e fracassos, que poderia 
compensar parcialmente a pouca 
densidade do mercado.

10 Utilizamos o neologismo antifragilidade 
na acepção proposta por Nassim Taleb.

A percepção dessa necessidade e 
consequentes mudanças de com-
portamento, ao lado da urgência 
em aumentar o número de estu-
dos e o conhecimento em geral 
sobre as catástrofes mais relevan-
tes para o Brasil, são tarefa que 
cabe a todos os envolvidos. A di-
fusão do conhecimento e do uso 
dos modelos deve ser feita sob 
essa perspectiva.

A segunda questão diz respeito a 
algo importante não só em nosso 
país, mas na prática atuarial nessa 
área, no mundo em geral: adotar 
uma visão abrangente de cada po-
tencial catástrofe quando estive-
rem sendo projetados os diferen-
tes produtos de alívio financeiro. 
Deve-se considerar não somente 
os seus impactos diretos como os 
colaterais e respectivos spillovers, 
obtendo-se produtos estruturados 
de diferentes abrangências. Efei-
tos causais ironicamente inespe-
rados são uma das maiores fontes 
de prejuízos. O mais dramático 
recentemente refere-se ao terre-
moto japonês de março de 2011, 
cujo tsunami decorrente danifi-
cou o sistema de refrigeração dos 
reatores da central de Fukushima 
Daiichi, desencadeando horrível 
acidente nuclear.

Algumas cadeias causais possíveis 
são conhecidas. Por exemplo: 
“terremoto → incêndios e des-
lizamentos de terra → maremo-
to” ou “furacão → inundações”.  
Outras precisam ser desvendadas 
e, em sequências como as duas 
anteriores, a cadeia deve prosse-
guir, agora com os efeitos sobre a 
intervenção humana (muros, ca-
sas, rodovias, fábricas e centrais 
de energia, etc). 
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Está ainda associado a esse ponto 
o chamado model miss, referente 
à ausência (nos modelos) de mó-
dulos que incorporem os desen-
volvimentos sobre os processos 
de mudança climática, os quais 
podem alterar significativamente 
a magnitude dos impactos, se-
gundo interações ainda não intei-
ramente compreendidas.

considerAções finAis

O aprofundamento dos assuntos 
anteriores, com a adoção, em 
situações-chave, de modernas 
técnicas de antifragilidade espe-
cíficas, é material para muitas 
páginas adicionais.

Dentro do espírito introdutório 
deste texto, a ressalva comple-
mentar a fazer é a de que, sob uma 
visão mais abrangente do assunto, 
as ideias de seguro e derivativos 
físicos alimentados e suportados 
por modelos (estocásticos) quan-
titativos dos fenômenos de inte-
resse, cujos prolegômenos foram 
aqui esboçados, podem facilmen-
te ser estendidas a outros tipos de 
riscos que não os naturais.

Sempre lembrando que o aden-
samento da ocupação humana 
no planeta, acompanhado pelas 
múltiplas facetas das intervenções 
por ela provocadas, é, junto com 
as mudanças climáticas, o grande 
responsável pela maior eclosão 
dos diversos tipos de catástro-
fes. Essas ocupações e interven-
ções são criadoras, elas próprias, 
de novas ocorrências inteira-
mente artificiais, embora não 
menos destrutivas.

As consequências de um apagão de 
energia por um a dois dias na re-

gião metropolitana de São Paulo, 
ou de um no tráfego, ou no for-
necimento de água a uma grande 
área como essa podem ser tremen-
das. Os diversos desdobramentos 
do atual risco cibernético – alguns 
roçados há mais ou menos um 
ano, entre chefes de estado – são 
outro domínio que pode desenca-
dear efeitos inusitados. 

Os princípios para tratar esses fe-
nômenos e os das teorias formais 
que subsidiariam eventuais mo-
delos sobre eles são os mesmos, 
e todo esse (infelizmente) novo 
domínio não deve ser olvidado 
ao se considerar, hoje, a rubrica 
catástrofes. Se nas catástrofes na-
turais a geologia, meteorologia, 
oceanografia e outras ciências da 
natureza são cruciais para permi-
tir a identificação, caracterização 
e mensuração do fenômeno, co-
mo discutido no segundo tópico, 
a sociologia, a geoestratégia, a ci-
ência das redes e outras mais o se-
rão para idênticas tarefas no caso 
das artificiais. 

A boa compreensão da forma e 
intensidade da intervenção hu-

mana e seus respectivos modos 
de interação presentes em ambos 
os grupos de ocorrências é crucial 
para entendermos a sua dinâmica 
e impactos. Quanto a esses, a eco-
nomia e os diversos modelos de 
avaliação, junto ao indispensável 
registro abrangente de todas as 
perdas, considerando a troca e 
o confronto de informações, de-
sempenham o papel primordial. 

A maior integração entre os sis-
temas de gestão de catástrofes – 
naturais ou de causa antrópica – 
da área de defesa com os da área 
civil faz-se também necessária.

Só assim os prolegômenos ao uso 
dos modelos de catástrofes estariam 
minimamente satisfeitos, havendo 
amplo sentido em utilizá-los.

Como se pode ver, o trabalho pela 
frente é imenso e de grande res-
ponsabilidade. 

Quanto mais desenvolvida 
for essa parte da Gerência 
de Riscos, melhor se pode configurar 

uma carteira de produtos atuariais para 

a catástrofe em pauta. 

renato G. FLÔreS Jr.
Professor da EPGE/FGV e responsável 
pelo NPii/FGV (international 
intelligence unit – iiu/FGV). 

renato.flores@fgv.br
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Os primeiros modelos quanti-
tativos de catástrofes naturais, 
para uso em atuária, datam de 
meados dos anos 90 do século 
passado, apesar de uma formu-
lação estocástica pioneira da 
AIR Worlwide em 1987. A dita 
primeira geração foi até o iní-
cio deste século. Nesta, com-
ponentes ou módulos estocásti-
cos descreviam a frequência ou 
probabilidade de ocorrência das 
determinadas intensidades e as-
sociavam às mesmas outros mó-
dulos, igualmente estocásticos, 
da destruição prevista. Eram 
alimentados, sobretudo, por da-
dos estatísticos de ocorrências 
reais, contendo de forma razo-
avelmente pobre ou inexistente 
a modelização dos processos fí-
sicos desencadeadores, afetos e 
decorrentes do fenômeno. 

A segunda geração, já mais ou me-
nos evidente em 2002, se caracte-
riza pelo aprimoramento dessa 
lacuna, com módulos descrevendo 
a complexa evolução do fenômeno 
– geralmente através de sistemas 
de equações a derivadas parciais –, 
adquirindo detalhamento e sofis-
ticação crescentes. Naturalmente, 
isso requereu a incorporação de 
físicos, meteorologistas e diversos 
outros cientistas naturais na elabo-
ração desses novos produtos.

anexo i  
NOTA SOBRE O 

dESENVOLVIMENTO 
dOS MOdELOS 
FORMAIS dE 

CATáSTROFES

Uma consequência adicional dos 
modelos de segunda geração foi 
a necessidade de maior acuidade 
nos sistemas de georreferencia-
mento usados. A parte física, mas 
não só ela, demandava descrição 
precisa, ao menos bidimensional 
(geralmente por quadriculação), 
da região sob estudo.

Os desafios da terceira geração, 
ora iniciada, são justamente uma 
abordagem mais abrangente dos 
desdobramentos e a incorpora-
ção da informação – ou módulos 
formais – advinda dos numerosos 
esforços de modelagem dos câm-
bios climáticos disponíveis.

Que ninguém, entretanto, se assus-
te com o porte e diversos requisi-
tos dessa evolução. Encontram-se 
no mercado diversas opções para 
os interessados em compreender e 
utilizar os modelos.

Em termos de modelos abran-
gentes já desenvolvidos, três 
firmas, a Applied Insurance Re-
search Worlwide – AIR, a Risk 
Management Systems – RMS e 
a EQECAT, todas norte-ameri-
canas, são as grandes supridoras 
de vendor models, ou seja, mo-
delos em grande parte prontos 
que, obviamente, são adaptados 
(customised) a cada necessidade 
específica. Ainda que ocupando 
até hoje posição relevante de 
mercado, principalmente as du-
as primeiras, essas corporações 
não são as únicas fornecedo-
ras, existindo atualmente pelo 
menos mais uma meia dúzia 
de empresas com produtos de 
qualidade. Corretoras interna-
cionais importantes também 
realizaram adaptações de uso 
múltiplo de modelos de uma 

das três ou desenvolveram seus 
próprios artefatos.

Uma evolução extremamente 
importante, que vem ganhan-
do enorme significância, são as 
redes e cooperativas de desen-
volvimento de módulos e mo-
delos abertos, de modo similar 
às iniciativas de open software. 
Estas permitem a um usuário 
qualificado montar o seu pró-
prio modelo. Destacam-se aqui 
a Alliance for Global Open Risk 
Analysis – AGORA e os esforços 
da Association for Cooperative 
Operations Research and Deve-
lopment – ACORD no desenvol-
vimento de padrões para a cole-
ta e intercâmbio de dados sobre 
patrimônios sob risco. 

Nenhuma seguradora ou think 
tank, em princípio, vai criar um 
novo módulo de desenvolvimen-
to de um furacão, mas poderá 
adaptar um modelo disponível de 
forma aberta e incluí-lo em sua 
formulação. Do mesmo modo, 
sistemas de georreferência, com 
dados associados, existem tam-
bém em fornecimento aberto.

A conclusão é que o uso de mo-
delos está se tornando cada vez 
mais disseminado e menos eso-
térico, configurando tendência 
irreversível cuja ignorância re-
sultará em considerável perda 
de competitividade. Em alguns 
países onde o mercado segurador 
é fonte crucial de renda, como 
Bermuda, a legislação já exige a 
utilização de modelos como ins-
trumento adicional de avaliação 
e validação pela autoridade re-
guladora do setor, tanto dos di-
versos produtos como da carteira 
das companhias individuais. 
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A grande maioria dos que tran-
quilamente se deliciaram com 
as águas quentes da estação de 
Caldas Novas, em Goiás, prova-
velmente não desconfiou que, ao 
fazê-lo, estava sobre ou nas cerca-
nias de um dos três vulcões ina-
tivos existentes em nosso territó-
rio. Os outros dois são o da Serra 
do Mendanha, no Rio de Janeiro, 
e o da Serra de São Domingos, 
em Poços de Caldas. 

Ao mesmo tempo, o furacão Ca-
tarina visitou, em 2004, o estado 
do mesmo nome, e tornados vio-
lentos ocorreram em 2005 (São 

anexo ii  
AS CATáSTROFES 

NATURAIS NO BRASIL

Paulo), 2006 (Ceará) e 2008 (San-
ta Catarina).

De fato, segundo a Secretaria Na-
cional de Defesa Civil, órgão vin-
culado ao Ministério da Integra-
ção Nacional, responsável, entre 
outras atribuições, pela definição 
e registro das catástrofes naturais 
em nosso país, e que edita o Anu-
ário Brasileiro de Desastres Na-
turais, em 2012 houve por volta 
de 2.800 ocorrências de desastres 
em nosso território.

Essas ocorrências são contabi-
lizadas por município, ao se au-
todeclararem (ou serem declara-
das por um poder superior) em 
“estado de calamidade pública”, 
devido à catástrofe. Destacam-se 
as “estiagens e secas” (2346) e as 
“inundações e enchentes” (323), 

ainda que 40 “vendavais e/ou ci-
clones” tenham sido registrados.

Os números acima fornecem 
uma pista sobre os eventos nos 
quais deveremos concentrar os 
esforços de modelagem. Quanto 
às inundações, compartilhamos 
o problema com áreas da Ale-
manha, do Canadá e do Reino 
Unido, países onde os modelos 
desse fenômeno se encontram 
bastante avançados.

As áreas (municípios) de maior 
ocorrência podem ser facilmente 
mapeadas, a partir desses dados, 
abrindo a porta para trabalhos 
mais detalhados espacialmente.

Como dito ao final das conclusões 
do artigo, temos um longo e fasci-
nante caminho a ser percorrido. 
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