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Expectativa

Questão 1

As  inundações  instantâneas  são  eventos  de  inundações  espacialmente  localizadas  que
geralmente ocorrem em pequenas bacias íngremes. Eles são causados por um aumento súbito no
fluxo  de  corrente,  geralmente  devido  a  chuvas  intensas  concentradas  espacialmente,  e
caracteristicamente atingem um alto fluxo máximo em um curto período de tempo. Devido à sua
curta  duração,  que limita  ou mesmo elimina o  tempo de advertência,  as inundações repentinas
são consideradas um perigo destrutivo com um dos maiores potenciais de geração de risco, tanto
em termos de impacto socioeconômico como de número de casualidades em uma escala global.

Questão 2

Nas  últimas  décadas,  houve  um  aumento  no  número  de  casualidades  e  perdas  econômicas
relacionadas  a  inundações.  Segundo  os  autores,  isto  se  dá  pelo  crescimento  da  população
exposta, a alocação de atividades econômicas para áreas propensas a inundações e o aumento
da frequência extraordinária de eventos.

Questão 3

O  Sendai  Framework  for  Disaster  Risk  Reduction  representa  um  avanço  pois  permitiu  que  o
gerenciamento  de  riscos  de  inundações  (FRM)  passasse  de  uma  perspectiva  baseada  na
engenharia,  o  que  demonstrou  ser  uma  resposta  ineficaz,  para  uma  perspectiva  baseada  na
resiliência de desastres, destacando a necessidade de construir comunidades resilientes através
da integração de abordagens de redução de vulnerabilidade e políticas de redução de risco.

Questão 4

A  análise  integrada  de  componentes  de  vulnerabilidade  proposta  pelos  autores  considera  a
influência  distinta  da  exposição  (pessoas  e  bens  susceptíveis  ao  prejuízo),  da  sensibilidade  (a
medida em que as pessoas e os bens podem ser danificados) e da resiliência (a capacidade que
as  pessoas  têm  de  absorver,  lidar  com  e  se  recuperar  dos  efeitos  de  um  desastre)  sobre  a
medida de vulnerabilidade total.

Questão 5

Para abordar isso, um conjunto de variáveis foi analisado estatisticamente, primeiro por meio de
uma análise de segmentação hierárquica (HSA) e, em segundo lugar, realizando uma análise de
componentes principais (PCA). Esta abordagem constitui uma metodologia alternativa para o que
normalmente é usado na avaliação da vulnerabilidade social, permitindo superar a disponibilidade
insuficiente de dados que frequentemente ocorre em áreas montanhosas.


