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Supporting Information I 

Mapa de unidades de relevo dos municípios de Belém, Salinópolis e Bragança. 
Relief units map of the municipalities of Belém, Salinópolis and Bragança 
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Supporting Information II 

Processos erosivos na orla da Ilha de Caratateua. 
Erosion of the border of Caratateua Island 

 
Processos erosivos na orla da Ilha de Caratateua, com destaque para a presença de camada concrecionária laterítica na linha de 
pós-praia, paralela às falésias, sublinhada em vermelho (A e B); blocos fragmentados de antigo muro de arrimo (A); erosão das 
falésias com consequente perda da vegetação (B).  

Erosion of the border of Caratateua Island, highlighting the presence of the cemented lateritic layer in post-beach line, paral-
lel to the cliffs, underlined in red (A and B); fragmented blocks of ancient seawall (A); erosion of cliffs with consequent loss of 
vegetation (B).  
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Processos erosivos em praias de Bragança 

Erosive processes in beaches of Bragança 

 
(A) muro de arrimo danificado na praia de Ajuruteua e (B) defesa improvisada da ação das ondas na praia dos Pescadores, 
indicada pela seta vermelha. Processos erosivos em praias de Salinópolis: (C) danos em residências, sublinhado em vermelho e 
(D) construção de muro de arrimo para reduzir a energia das ondas em Farol Velho, sublinhado em vermelho. 

(A) seawall damaged in Ajuruteua, and (B) improvised wave defense on Pescadores beach, indicated by the red arrow. Ero-
sive processes in beaches of Salinópolis: (C) residences damaged, underlined in red, and (D) construction of defenses to re-
duce the waves energy in Farol Velho, underlined in red. 
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Supporting Information IV 
Perguntas da matriz de análise da gestão dos riscos nos planos diretores municipais (PDM). 

Questions of analysis matrix of risk management in municipal master plans (PDM). 

Perguntas Justificativa 

1 
faz referência à temática de 
risco de desastres relacionados 
com fenômenos naturais?  

Probabilidade de ocorrência de um acidente ou evento adverso, 
relacionado com a intensidade dos danos ou perdas resultantes  
(SEDEC, 2015). 

2 
alude às ameaças naturais que 
afetam o município?  

Fenômenos físicos ou provocados pelo Homem que têm a 
possibilidade de ocorrer causando danos a uma unidade social 
ou econômica (Neri & Aldunce, 2008). 

3 
estabelece medidas para a 
diminuição dos fatores de 
vulnerabilidade?  

Relação entre a exposição de uma unidade territorial, a sensi-
bilidade e a adaptação da comunidade (Silva Jr. & Szlafsztein, 
2010 e 2013).  

4 
propõe medidas e/ou estra-
tégias de resposta? Quais?  

Conjunto de ações de socorro, de assistência às populações 
vitimadas e de reabilitação do cenário do desastre desen-
volvidas imediatamente após sua ocorrência, objetivando o 
restabelecimento das condições de normalidade (SEDEC, 
2015). 

O PDM nas suas polí-
ticas setoriais para a 
organização do ter-
ritório 

5 
apresenta cartografia de risco 
de desastres relacionados com 
fenômenos naturais?  

Ferramenta de orientação ao ordenamento dos municípios que 
pode evitar a ocupação de áreas territoriais de maior suscep-
tibilidade aos perigos existentes (Kostelnick et al., 2013). 
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Supporting Information V 
Matriz de análise de risco aplicada aos planos diretores de Belém, Bragança e Salinópolis. S (sim, em verde); M 

(moderada, em amarelo); N (não, em vermelho). 

Risk analysis matrix applied to the master plans of Belém, Bragança and Salinópolis. S (yes); M (moderate); N (no). 

Respostas 

Belém Bragança Salinópolis Perguntas 

S M N S M N S M N 

1 faz referência à temática de risco 
de desastres?          

2 alude às ameaças naturais que 
afetam o município?          

3 
estabelece medidas para a dimi-
nuição dos fatores de vulnera-
bilidade? 

         

4 propõe medidas e/ou estratégias 
de resposta? Quais?          

O PDM nas suas polí-
ticas setoriais, na orga-
nização do território 

5 
apresenta Cartografia de risco de 
desastres relacionados com 
fenômenos naturais? 
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Supporting Information VI 
Diretrizes definidas no Plano Diretor do Município de Belém para a ocupação de áreas propensas a riscos potencial e 

efetivo. 

Guidelines defined in the Municipal Master Plan of Belém for the occupation prone areas to potential and real risks. 

Plano Diretor de Belém 

Definição de áreas propensas a risco Inciso 
do 

Artigo  Potencial (Artigo 70º) Efetivo (Artigo 71º) 

I Compreender a natureza e a intensidade do risco declarado 
Monitorar permanentemente as mudanças das 
condições de estabilidade 

II 
Impedir a ocupação nas áreas onde o risco não possa ser 
mitigado 

Executar obras de consolidação de terrenos  

III 
Restringir as atividades de terraplenagem no período das 
chuvas  

Fixar exigências especiais para a construção em 
conformidade com a natureza e a intensidade do 
risco declarado 

IV 
Adotar mecanismos de incentivo à recuperação pelos pro-
prietários das áreas degradadas  

Controlar a ocupação e o adensamento 

V 
Exigir fixação, em projetos, de critérios construtivos ade-
quados. 

Orientar periodicamente a população envolvida 
em situações de risco 
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Supporting Information VII 
Planta urbana de Bragança. Modificado. Fonte: Plano Diretor do Município de Bragança, Lei Nº 3.875/2006. 

Urban plan of Bragança. Modified. Source: Municipal Master Plan of Bragança, Law Nº 3.875/2006. 

 

 


