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Eventos de inundação em regiões urbanas é um antigo problema em diversas regiões do
mundo e que atinge milhões de pessoas todos os anos que ocupa essas áreas vulneráveis,
provocando mortes e prejuízos materiais. Esses eventos estão cada vez mais devastadores
por causa das mudanças climáticas e na diminuição dos intervalos de tempo na ocorrência
de eventos climáticos extremos, além da falta ou da desproporcionalidade de gestão de
políticas urbanas.
Nas áreas urbanas, as características socioeconômicas e físicas conduzem a forma com
que esses eventos estarão propensos a ocorrência e qual será a magnitude das
consequências no espaço. Além disso, por causa da heterogeneidade da exposição para
as inundações, diferentes populações interagem e respondem de diferentes formas para
os impactos negativos gerados, principalmente as populações mais pobres.
Portanto, a escolha desse artigo ocorreu justamente porque os autores tratam em conjunto
essas interações P-E no espaço, explorando determinadas características da população
sobre esse tipo de evento ambiental. O trabalho gera modelos de impactos de gestão de
risco de inundação urbana sobre o viés de desigualdade social, criando discussões sobre
as consequências negativas em P-E e criando perspectivas para viabilizar um cenário
urbano sustentável frente as inundações, sendo esses tópicos interessantes para o
enriquecimento teórico e metodológico na minha pesquisa e que devem auxiliar no
entendimento da relação socio-hidrológico nos eventos de inundações urbanas.
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